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UCHWAŁA Nr XIII/114/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

 z dnia 27 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.1)) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.2)), w zwiņzku z uchwałņ nr 
XIX/189/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
28 lutego 2008r., w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Gņsin Mieszka-
niowy” w Pruszkowie oraz uchwałņ nr 
XII/110/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
29 wrzeŌnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XIX/189/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 
dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru Gņsin 
Mieszkaniowy w Pruszkowie, stwierdzajņc zgod-
noŌń z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszkowa”, zatwierdzonym uchwałņ nr 
XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 
dnia 16 listopada 2000r. – Rada Miejska uchwa-
la, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru,  

objętego planem miejscowym 

§ 1. Ustalenia ogólne. 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Gņsin Miesz-
kaniowy”, w Pruszkowie – Obszar I, zwany 
dalej w treŌci uchwały „planem miejsco-
wym”. 

2. Plan obejmuje teren połoŐony w mieŌcie 
Pruszkowie, którego granice wyznaczajņ: za-
czynajņc od północno- wschodniego naroŐni-
ka działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 
633/1 w kierunku wschodnim wzdłuŐ północ-
nej granicy działek ew. nr 633/1, 653/1,32/4, 
33 obr. 15 do przeciňcia z osiņ ulicy Bagnistej 
na dz. nr ew. 491, nastňpnie w kierunku po-
łudniowym wzdłuŐ osi ulicy Bagnistej do 
przeciňcia z osiņ ulicy Promyka na działce ew. 
nr 167/6, dalej w kierunku południowo- 
wschodnim osiņ ulicy Promyka na działce 
ew. nr 168/3 do przeciňcia z prostņ poprowa-

dzonņ wzdłuŐ osi ulicy Pływackiej, nastňpnie 
w kierunku południowym osiņ ulicy Pływac-
kiej poprowadzonņ wzdłuŐ południowo- 
wschodniej granicy działki ew. nr 332 obr. 16 
do przeciňcia z liniņ prostņ poprowadzonņ 
równolegle do granicy torów PKP w odległo-
Ōci 15m od północnych granic działek ew. nr 
218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 
218/15, 218/16, 218/17, 218/18 obr.16 do po-
łudniowo- wschodniej linii rozgraniczajņcej 
planowanej ulicy Nowo-Południowej i dalej 
wzdłuŐ jej linii rozgraniczajņcej w kierunku 
północnym do przeciňcia z liniņ prostņ po-
prowadzonņ w kierunku zachodnim jako 
przedłuŐenie wspólnej granicy działek ew. nr 
592 i 593, dalej w kierunku południowo- 
wschodnim, a nastňpnie w kierunku połu-
dniowym zachodniņ granicņ działki ew. nr 
593 do południowo- zachodniego naroŐnika 
tej działki, dalej południowņ granicņ działki 
ew. nr 593 z przejŌciem prostopadłym przez 
działkň ew. nr 218/46, nastňpnie w kierunku 
północnym wzdłuŐ wschodniej granicy dział-
ki ew. nr 218/46 do przeciňcia z południowņ 
granicņ działki ew. nr 356 i dalej w kierunku 
północnym wzdłuŐ osi ulicy InŐynierskiej na 
działce ew. nr 356 do przeciňcia z osiņ ulicy 
Promyka na działce ew. nr 168/3, nastňpnie w 
kierunku południowo-wschodnim wzdłuŐ osi 
ulicy Promyka na działce ew. nr 168/3 do 
przeciňcia z osiņ ulicy WaryŊskiego na dział-
ce ew. nr 204/5, dalej w kierunku południo-
wo-zachodnim wzdłuŐ osi ulicy WaryŊskiego 
na działce ew. nr 204/4 (z przeciňciem granicy 
kolejowych terenów zamkniňtych) na działce 
ew. nr 218/62 (dawniej ew. nr 218/58) do 
przeciňcia z liniņ prostņ poprowadzonņ przez 
działkň ew. nr 218/62, nastňpnie w kierunku 
południowo- zachodnim wzdłuŐ tej prostej 
łņczņcej najdalej wysuniňte w kierunku połu-
dniowym odcinki działki kolejowej ew. nr 
218/62 do przeciňcia z liniņ prostņ stanowiņcņ 
przedłuŐenie wschodnio-północnej granicy 
ulicy BłoŊskiej na działce ew. nr 424 obr. 15, 
dalej w kierunku północno-wschodnim 
wzdłuŐ północno-wschodniej granicy ulicy 
BłoŊskiej na działce ew. nr 424 obr. 15, na 
działce ew. nr 14 obr. 17 i na działce ew. nr 
168 obr. 15, nastňpnie w kierunku północnym 
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wzdłuŐ wschodniej granicy ulicy BłoŊskiej na 
działce ew. nr 168 obr. 15 do przeciňcia z po-
łudniowņ granicņ ulicy Promyka na działce 
ew. nr 167/6 i dalej w kierunku południowo-
wschodnim wzdłuŐ południowej granicy tej 
działki ew. nr 167/6 do przeciňcia z liniņ pro-
stņ poprowadzonņ wzdłuŐ zachodniej granicy 
działki ew. nr 633/4, nastňpnie od tego prze-
ciňcia w kierunku północnym wzdłuŐ 
wschodniej granicy obrňbu 15 przebiegajņcej 
po zachodniej granicy działek ew. nr 633/4, 
633/3, 633/2, 633/1 do północno- wschodnie-
go naroŐnika działki ew. nr 633/1obr. 15. 

3. Granice planu miejscowego, o których mowa 
w ust. 1 wyznaczone sņ na rysunku planu, 
sporzņdzonym w skali 1:1000, stanowiņcym 
integralnņ czňŌń uchwały -załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

4. Oznacza siň na rysunku planu granice terenu 
zamkniňtego (teren PKP). 

5. Do uchwały dołņcza siň: 

1) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce za-
łņcznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych gminy i zasadach ich fi-
nansowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Cel planu. Celem planu jest uporzņdko-
wanie procesów urbanistycznych zachodzņcych 
w obszarze objňtym planem miejscowym, 
uwzglňdnienie w dalszym rozwoju obszaru no-
wych tras komunikacyjnych realizowanych dla 
poprawienia obsługi regionu, relacji wewnņtrz 
miasta oraz zapewnienie miejsc przebiegu sieci 
infrastruktury miejskiej na obszarze objňtym 
planem miejscowym. 

§ 3. ZawartoŌń planu. W planie miejscowym 
ustala siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy, w tym: linie zabudowy, gabaryty 
obiektów, wskaŎniki intensywnoŌci zabu-
dowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów podlegajņcych ochronie, ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

§ 4. Definicje. 

1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) detalu urbanistycznym – naleŐy przez to 
rozumień elementy, słuŐņce rozwiņzaniu 
styku przestrzeni otwartej i zamkniňtej 
(budynku) oraz wyposaŐenie terenów 
niezabudowanych, majņce na celu na-
danie im cech indywidualnych, np.: ele-
menty zwiņzane z wypoczynkiem i za-
bawņ – ławki, stoliki, huŌtawki, przeplot-
nie itp., oŌwietlenie terenu, mury opo-
rowe, schody terenowe, rampy, donice, 
pergole, ogrodzenia, balustrady, kosze 
na Ōmieci, elementy plastyczne – rzeŎby, 
fontanny, oczka wodne itp.; 

2) dominancie przestrzennej – naleŐy przez 
to rozumień budynek lub jego czňŌci wy-
róŐniajņce siň gabarytami z otoczenia, 
ułatwiajņce orientacjň i identyfikacjň da-
nego miejsca w przestrzeni miejskiej; 

3) działce budowlanej – naleŐy przez to ro-
zumień nieruchomoŌń gruntowņ lub 
działkň gruntu, której wielkoŌń, cechy 
geometryczne, dostňp do drogi publicz-
nej oraz wyposaŐenie w urzņdzenia in-
frastruktury technicznej spełniajņ wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikajņce z odrňbnych przepisów i ni-
niejszej uchwały; 
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4) działce ewidencyjnej – naleŐy przez to 
rozumień ciņgły obszar gruntu, połoŐony 
w granicach jednego obrňbu, jednorod-
ny pod wzglňdem prawnym, wydzielony 
z otoczenia za pomocņ linii granicznych; 

5) działce inwestycyjnej – naleŐy przez to 
rozumień działkň, zespół działek, lub 
czňŌń działki przewidzianej do wydziele-
nia, na których realizuje siň inwestycjň 
objňtņ jednym, ewentualnie etapowym 
pozwoleniem na budowň; 

6) froncie działki budowlanej – naleŐy przez 
to rozumień odcinek obwodu działki, 
bezpoŌrednio graniczņcy z drogņ pu-
blicznņ lub wewnňtrznņ, z której jest 
główny zjazd na działkň; 

7) garaŐach – naleŐy przez to rozumień bu-
dynki przeznaczone jedynie do przecho-
wywania samochodów; 

8) inwestycji celu publicznego - naleŐy 
przez to rozumień działania o znaczeniu 
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 
(powiatowym, wojewódzkim i krajo-
wym), a takŐe krajowym (obejmujņcym 
równieŐ inwestycje miňdzynarodowe i 
ponadregionalne), bez wzglňdu na status 
podmiotu podejmujņcego te działania 
oraz Ŏródła ich finansowania, stanowiņce 
realizacjň celów, o których mowa w  
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomoŌciami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z 
póŎn. zm.); 

9) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez 
to rozumień linie, wyznaczajņce tereny 
przeznaczone dla róŐnych funkcji lub o 
róŐnych zasadach zagospodarowania, w 
tym tereny komunikacji; 

10) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – 
naleŐy przez to rozumień linie, ogranicza-
jņce teren, na którym dopuszcza siň 
wznoszenie budynków oraz okreŌlonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli 
nadziemnych i podziemnych, nie bňdņ-
cych liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, przy czym dopusz-
czalne jest wysuniňcie poza wyznaczonņ 
liniň zabudowy, na odległoŌń nie wiňkszņ 
niŐ 1,5m, elementów wejŌń do budyn-
ków takich jak: schody, podesty, daszki, 
pochylnie oraz balkony i elementy ocie-
plenia budynku; 

11) liniach zabudowy obowiņzujņcych – na-
leŐy przez to rozumień wyznaczone na 
działce linie, w których plan nakazuje 
usytuowanie zewnňtrznej, najbliŐszej w 
stosunku do ulicy, Ōciany budynku oraz 
okreŌlonych w ustaleniach planu rodza-

jów budowli nadziemnych i podziem-
nych nie bňdņcych liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, z dopusz-
czeniem wysuniňcia poza wyznaczonņ 
obowiņzujņcņ liniň zabudowy: 

a) na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 1,2 me-
tra elementów nadwieszeŊ budynków 
takich jak: balkony, loggie, ganki, we-
randy, wykusze oraz elementy ocie-
plenia budynku, 

b) na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 1,5 me-
tra elementów wejŌń do budynków 
takich jak: schody, podesty, daszki, 
pochylnie; 

12) liniach zabudowy eksponowanych obo-
wiņzujņcych – naleŐy przez to rozumień 
linie, zabudowy umiejscowione które 
ponadto: wyznaczajņ usytuowanie fasad 
budynków oraz elewacji waŐnych dla 
obszaru, wymagajņ zharmonizowania 
fasad oraz elewacji wzdłuŐ wyznaczonej 
linii, w tym cokołów i dachów, ewentu-
alnie innych rodzajów zwieŊczenia bu-
dynków; 

13) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień nieprzekraczalny 
wymiar pionowy, mierzony od poziomu 
terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu 
do pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku lub jego czňŌci, do górnej 
płaszczyzny stropodachu, bņdŎ najwyŐej 
połoŐonej krawňdzi dachu nad najwyŐszņ 
kondygnacjņ uŐytkowņ, łņcznie z grubo-
Ōciņ izolacji cieplnej i warstwy jņ osłania-
jņcej, albo najwyŐej połoŐonej górnej 
powierzchni innego przekrycia; 

14) maksymalnym wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy – naleŐy przez to rozumień 
wskaŎnik zdefiniowany jako iloraz sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, mierzonych w 
obrysie zewnňtrznym, wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych na danym terenie, 
do powierzchni terenu, którego wartoŌń 
nie moŐe byń przekroczona; 

15) małym obiekcie handlowym (kiosku) – 
naleŐy przez to rozumień obiekt budow-
lany o funkcji handlowo - usługowej, 
majņcy maksymalnie jednņ kondygnacjň 
naziemnņ o powierzchni uŐytkowej do 
25m2; 

16) minimalnym wskaŎniku powierzchni bio-
logicznie czynnej – naleŐy przez to rozu-
mień najmniejszņ dopuszczalnņ po-
wierzchniň biologicznie czynnņ na dział-
ce budowlanej lub inwestycyjnej, wyra-
Őonņ w procentach; 
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17) nadbudowie - naleŐy przez to rozumień 
rodzaj budowy, w wyniku której powsta-
je nowa czňŌń istniejņcego juŐ obiektu 
budowlanego i zwiňkszajņ siň jego pa-
rametry takie jak wysokoŌń, powierzch-
nia uŐytkowa czy kubatura ale nie zwiňk-
sza siň powierzchnia zabudowy obiektu; 

18) nieruchomoŌci gruntowej – naleŐy przez 
to rozumień grunt wraz z czňŌciami skła-
dowymi, z wyłņczeniem budynków i lo-
kali, jeŐeli stanowiņ odrňbny przedmiot 
własnoŌci; 

19) noŌniku reklamowym – naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenie reklamowe w ja-
kiejkolwiek materialnej formie, ze stałņ 
lub zmiennņ powierzchniņ ekspozycyjnņ 
– nieoŌwietlonņ, oŌwietlonņ lub pod-
Ōwietlonņ; przeznaczone do eksponowa-
nia reklamy; nie bňdņce znakiem w ro-
zumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych lub pojazdem samo-
bieŐnym; 

20) obiektach lub budynkach prowizorycz-
nych – naleŐy przez to rozumień budynki 
posadowione bez fundamentów a takŐe 
wiaty, za wyjņtkiem wiat garaŐowych 
przy zabudowie jednorodzinnej; 

21) obszarze objňtym planem miejscowym – 
naleŐy przez to rozumień obszar objňty 
planem w granicach zapisanych w 
uchwale, przedstawionych na rysunku 
planu miejscowego; 

22) odnawialnych Ŏródłach energii – naleŐy 
przez to rozumień Ŏródła wykorzystujņce 
w procesie wytwarzania energiň zgodnie 
z definicjņ wynikajņcņ z Prawa Energe-
tycznego; 

23) paliwach najmniej szkodliwych dla Ōro-
dowiska – naleŐy przez to rozumień pa-
liwa, których spalanie nie powoduje 
przekroczenia wartoŌci wskaŎników do-
puszczalnej emisji jednostkowej, okre-
Ōlonych przez prawo w roku uŐytkowania 
instalacji spalajņcej paliwo, m. in.: gaz 
ziemny, wodór, alkohole, estry olejów 
pochodzenia roŌlinnego, ciekłe lub ga-
zowe alkany, biomasň oraz pochodne 
wňglowodorów o niskiej zawartoŌci siar-
ki i metali ciňŐkich; 

24) planie miejscowym – naleŐy przez to ro-
zumień miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Gņsin 
Mieszkaniowy” w Pruszkowie, o którym 
mowa w § 1, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

25) powierzchni ekspozycyjnej – naleŐy 
przez to rozumień czňŌń noŌnika reklamy, 
przeznaczonņ do jej eksponowania; 

26) powierzchni biologicznie czynnej – nale-
Őy przez to rozumień grunt rodzimy po-
kryty roŌlinnoŌciņ oraz wodň powierzch-
niowņ na działce budowlanej która po-
zostaje niezabudowana i nieutwardzona. 
W szczególnoŌci za powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ nie uznaje siň: zieleni pro-
jektowanej na dachach i Ōcianach bu-
dynków oraz budowli nadziemnych i 
podziemnych; 

27) powierzchni uŐytkowej podstawowej – 
naleŐy przez to rozumień czňŌń po-
wierzchni uŐytkowej przeznaczonņ do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb 
właŌciwych dla funkcji budynku - np. 
powierzchnia sprzedaŐy w obiektach 
handlowych, powierzchnia pomieszczeŊ 
do nauki w budynkach szkolnych, po-
wierzchnia pomieszczeŊ biurowych w 
budynkach biurowych, itp.; 

28) powierzchni uŐytkowej pomocniczej – 
naleŐy przez to rozumień czňŌń po-
wierzchni uŐytkowej przeznaczonņ do 
zaspokojenia pomocniczych potrzeb wy-
nikajņcych z funkcji budynku i niewcho-
dzņcych w zakres potrzeb podstawo-
wych (np. w budynku mieszkalnym - ła-
zienki, w budynku szkolnym - pokoje dla 
nauczycieli, pomieszczenia administra-
cyjne, itp.) oraz powierzchnia ruchu; 

29) powierzchni zabudowy - przez po-
wierzchniň zabudowy rozumie siň po-
wierzchniň terenu zajňtņ przez budynek 
w stanie wykoŊczonym. Powierzchnia 
zabudowy jest wyznaczona przez rzut 
pionowy zewnňtrznych krawňdzi budyn-
ku na powierzchniň terenu. Do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza siň: 

a) powierzchni obiektów budowlanych 
ani ich czňŌci nie wystajņcych ponad 
powierzchniň terenu; 

b) powierzchni elementów drugorzňd-
nych, np. schodów zewnňtrznych, 
daszków, markiz, wystňpów dacho-
wych, oŌwietlenia zewnňtrznego; 

c) powierzchni zajmowanej przez wy-
dzielone obiekty pomocnicze  
(np. szklarnie, altany) nie zwiņzane 
trwale z terenem; 

30) przebudowie - naleŐy przez to rozumień 
rodzaj budowy, w wyniku której nastň-
puje zmiana parametrów uŐytkowych 
lub technicznych istniejņcego juŐ obiektu 
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budowlanego, z wyjņtkiem charaktery-
stycznych parametrów, takich jak: kuba-
tura, powierzchnia zabudowy, wysokoŌń, 
długoŌń, szerokoŌń bņdŎ liczba kondy-
gnacji; 

31) przejŌciach ekologicznych – naleŐy przez 
to rozumień otwory w ogrodzeniach 
umoŐliwiajņce migracje drobnej zwie-
rzyny. Powinny siň one znajdowań w 
podmurówce, przy powierzchni terenu, 
mień Ōrednicň min. 15cm i byń rozmiesz-
czone w odstňpach nie wiňkszych niŐ 
5m. PrzejŌcia ekologiczne mogņ byń 
równieŐ zrealizowane w formie przeŌwi-
tu szerokoŌci 10cm, pomiňdzy podmu-
rówkņ a aŐurowymi elementami ogro-
dzenia, jeŐeli wysokoŌń podmurówki zo-
stanie obniŐona do 10cm; 

32) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień inne przepisy, poza ustawņ o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

33) przestrzeni publicznej – naleŐy przez to 
rozumień wszelkie miejsca dostňpne 
powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna 
przestrzeŊ w której moŐe znaleŎń siň 
kaŐda jednostka społeczna. Przykładami 
przestrzeni publicznych sņ ciņgi piesze, 
place miejskie stale dostňpne i stano-
wiņce własnoŌń publicznņ. Przestrzenia-
mi publicznymi sņ tereny zieleni ogólno-
dostňpnej stanowiņce własnoŌń paŊ-
stwowņ lub gminnņ; 

34) przeznaczeniu terenu lub obiektu – nale-
Őy przez to rozumień kategorie przezna-
czenia terenu, w tym mieszczņce siň w 
danym przeznaczeniu funkcje obiektu, 
które sņ dopuszczone na danym terenie 
lub w obiekcie; 

35) punktach charakterystycznych – naleŐy 
przez to rozumień eksponowane, wyróŐ-
niajņce siň czňŌci budynku, majņce in-
dywidualnņ formň architektonicznņ, np. 
unikalne detale, podcienia, wykusze, 
rzeŎby, ułatwiajņce identyfikacjň danego 
miejsca w przestrzeni miejskiej; 

36) reklamach – naleŐy przez to rozumień 
przekazywanņ w jakiejkolwiek wizualnej 
formie i przy wykorzystaniu noŌnika re-
klamy informacjň o towarach i usługach, 
zachňcajņca do ich nabycia; 

37) rozbudowie – naleŐy przez to rozumień 
rodzaj budowy, w wyniku której powsta-
je nowa czňŌń istniejņcego juŐ obiektu 
budowlanego i zwiňkszajņ siň jego pa-
rametry takie jak wysokoŌń, powierzch-

nia uŐytkowa czy kubatura a w szczegól-
noŌci zwiňksza siň jego powierzchnia za-
budowy; 

38) szyldach – naleŐy przez to rozumień ele-
ment informacji wizualnej, zewnňtrzne 
oznaczenie stałego miejsca wykonywa-
nia przez przedsiňbiorcň działalnoŌci go-
spodarczej; 

39) szyldzie semaforowym – naleŐy przez to 
rozumień szyld zamocowany do Ōciany 
budynku z płaszczyznņ umieszczanņ pod 
kņtem do płaszczyzny Ōciany budynku; 

40) terenach przeznaczonych na cele pu-
bliczne – naleŐy przez to rozumień tereny 
przeznaczone na cele publiczne, okreŌlo-
ne w art. 6 ustawy o gospodarce nieru-
chomoŌciami; 

41) terenie – naleŐy przez to rozumień frag-
ment obszaru planu, o okreŌlonym prze-
znaczeniu lub okreŌlonych zasadach za-
gospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czony symbolem cyfrowym i literowym; 

42) uchwale – naleŐy przez to rozumień ni-
niejszņ uchwałň Rady Miejskiej w Prusz-
kowie w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Gņsin Mieszkanio-
wy” w Pruszkowie, o ile z treŌci przepisu 
nie wynika inaczej; 

43) usługach – usługach komercyjnych - na-
leŐy przez to rozumień obiekty niemiesz-
kalne, wolno stojņce lub lokale nie-
mieszkalne wbudowane w inne obiekty, 
w których prowadzona jest działalnoŌń 
słuŐņca zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, w 
szczególnoŌci z zakresu handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, obsługi ruchu tury-
stycznego, transportu, administracji, 
oŌwiaty, obsługi finansowej itp., nie-
zwiņzana z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi, 
(powierzchnia uŐytkowa usług wynika z 
ustaleŊ przewidzianych dla terenu); 

44) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez 
to rozumień wszelkņ działalnoŌń, której 
obszar oddziaływania w rozumieniu 
przepisów Prawa Budowlanego ograni-
czony jest do terenu, do którego prowa-
dzņcy działalnoŌń posiada prawo dyspo-
nowania nieruchomoŌciņ; 

45) usługach wbudowanych – naleŐy przez 
to rozumień lokale przeznaczone na 
funkcje usługowe, wydzielone w budyn-
ku mieszkalnym, których powierzchnia 
całkowita, stanowi nie wiňcej niŐ 30% 
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powierzchni całkowitej budynku (wyjņtek 
stanowiņ usługi zlokalizowane na tere-
nach MN/U niniejszego planu dla któ-
rych wskaŎnik ten został podwyŐszony 
do 50%); 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie miejscowym, a nie ujňtych w ust. 1 na-
leŐy rozumień zgodnie z definicjami zawar-
tymi w przepisach odrňbnych. 

§ 5. Oznaczenia. 

1. Rysunek planu miejscowego odnosi ustale-
nia zawarte w uchwale do obszaru objňtego 
granicami planu miejscowego. 

2. Ustaleniami planu miejscowego sņ nastňpu-
jņce oznaczenia graficzne, zawarte na rysun-
ku planu: 

1) granice i linie rozgraniczajņce: 

a) granica obszaru objňtego planem, 

b) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) symbole identyfikujņce tereny: 

a) symbole literowe przeznaczenia tere-
nów, w tym klasyfikacja funkcjonalna 
ulic, 

b) symbole cyfrowe, lokalizujņce tereny; 

3) elementy kształtowania zabudowy: 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

b) linie zabudowy obowiņzujņce, 

c) linie zabudowy eksponowane obowiņ-
zujņce, 

d) miejsca lokalizacji punktów charaktery-
stycznych; 

4) elementy zieleni: 

a) szpalery drzew istniejņce / projektowa-
ne, 

b) drzewa istniejņce / projektowane, 

c) zieleŊ izolacyjna wysoka; 

5) oznaczenia inne: 

a) wymiarowanie linii, 

b) miejsca lokalizacji ekranów akustycz-
nych. 

3. Informacjami obowiņzujņcymi (na podstawie 
przepisów odrňbnych) sņ nastňpujņce ozna-
czenia graficzne wyznaczone na rysunku pla-
nu: 

1) strefa ochrony konserwatorskiej (stanowi-
sko archeologiczne); 

2) granica terenu zamkniňtego; 

3) zasiňg uciņŐliwoŌci od linii kolejowej 
(50m); 

4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne wyznaczo-
ne na rysunku planu majņ charakter informa-
cji: 

1) infrastruktura techniczna: 

a) stacja elektroenergetyczna istniejņ-
ca/projektowana, 

b) system rowów odwadniajņcych po-
wierzchniowych/krytych, 

c) proponowana korekta przebiegu ro-
wów odwadniajņcych - powierzchnio-
wych / krytych, 

d) kolektor kanalizacji sanitarnej klasy "B". 

2) inne: 

a) miejsce wlotu komunikacji kołowej, 

b) moŐliwoŌń dostňpu do działki, 

c) oŌ i krawňdzie jezdni, 

d) kapliczka, 

e) przystanek autobusowy. 

§ 6. Ustalenia ogólne dla obszaru objňtego 
planem: 

1. Na obszarze objňtym planem miejscowym 
ustala siň nastňpujņce przeznaczenie tere-
nów, wydzielonych liniami rozgraniczajņcy-
mi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej o zwiňkszonym procentowym 
udziale usług towarzyszņcych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN/U; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług nieuciņŐliwych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem  
MN-U; 

4) teren zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/MN; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i usług, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U; 

6) tereny usług oŌwiaty, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UO; 

7) teren usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U; 
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8) teren produkcji, magazynowania, skła-
dów i teren usług handlu, oznaczony na 
rysunku planu symbolem P-UH; 

9) teren produkcji, magazynowania, skła-
dów, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem P; 

10) tereny ulic komunikacji pieszej i rowe-
rowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KP; 

11) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDW; 

12) teren placu miejskiego - teren zieleni 
urzņdzonej oraz komunikacji, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KPP-ZP; 

13) teren transportu kolejowego i komunika-
cji, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KK/KD; 

14) tereny ulic publicznych: ulice zbiorcze – 
symbol KDZ, ulice lokalne – symbol KDL, 
ulice dojazdowe – symbol KDD. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň ponadto szczegółowe zasady zagospoda-
rowania, zawarte w Rozdziale 2 niniejszej 
uchwały, w odniesieniu do poszczególnych 
terenów, wyodrňbnionych liniami rozgrani-
czajņcymi. 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1. Jako dominujņcy typ zagospodarowania na 
terenie objňtym planem miejscowym ustala 
siň zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego na obsza-
rze objňtym planem miejscowym poprzez: 

1) sytuowanie zabudowy z uwzglňdnieniem 
ustalonych na rysunku planu miejscowe-
go linii zabudowy nieprzekraczalnych, 
umiejscowionych (obowiņzujņcych) oraz 
eksponowanych umiejscowionych; 

2) indywidualizacjň przestrzeni, poprzez 
wprowadzenie punktów charakterystycz-
nych zgodnie z rysunkiem planu miejsco-
wego. 

§ 8. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1. Ustala siň obowiņzek ochrony wartoŌci 
przyrodniczych i krajobrazowych wystňpu-
jņcych w obszarze planu, to znaczy: istnie-
jņcego drzewostanu, flory i fauny, stosun-
ków wodnych – wód powierzchniowych i 
podziemnych, ukształtowania terenu, po-
wietrza i klimatu akustycznego. 

2. Nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni – istniejņcych drzew i 
szpalerów drzew, obsadzeŊ ulic, krzewów i 
Őywopłotów na terenach prywatnych i pu-
blicznych w tym szczególnie wskazanych na 
rysunku planu miejscowego (nie dotyczy 
drzew owocowych i inwestycji liniowych). 

3. Dopuszcza siň wycinkň drzew i krzewów 
zniszczonych i zagraŐajņcych bezpieczeŊ-
stwu ludzi i mienia i nakazuje siň zastņpie-
nie drzewa usuniňtego nowym, gatunku 
dostosowanego do lokalnego ekosystemu i 
aktualnych warunków Ōrodowiska. Drzewa i 
krzewy w dobrym stanie mogņ równieŐ zo-
stań wyciňte na warunkach przepisów od-
rňbnych. 

4. Ustala siň obowiņzek wprowadzenia szpale-
rów drzew wzdłuŐ ulic, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

5. Ustala siň zachowanie minimum: 

1) 15% powierzchni biologicznie czynnej na 
terenach usług oŌwiaty UO; 

2) 20% powierzchni biologicznie czynnej na 
terenach produkcji, magazynowania, 
składów P oraz produkcji, magazynowa-
nia, składów i terenach usług handlu  
P-UH; 

3) 25% powierzchni biologicznie czynnej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i usług MW/U; 

4) 25% powierzchni biologicznie czynnej 
dla działek z zabudowņ mieszkaniowņ 
szeregowņ na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, dla 
działek z zabudowņ mieszkaniowņ szere-
gowņ na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o zwiňkszonym 
procentowym udziale usług towarzyszņ-
cych MN/U, dla działek z zabudowņ 
mieszkaniowņ szeregowņ na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych MN-U oraz na 
terenie zabudowy usługowej z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej U/MN; 

5) 30% powierzchni biologicznie czynnej 
dla działek z zabudowņ mieszkaniowņ 
bliŎniaczņ na terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej MN, dla działek 
z zabudowņ mieszkaniowņ bliŎniaczņ na 
terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej o zwiňkszonym procento-
wym udziale usług towarzyszņcych 
MN/U, dla działek z zabudowņ mieszka-
niowņ bliŎniaczņ na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
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nieuciņŐliwych MN-U oraz na terenie za-
budowy usługowej z dopuszczeniem za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
U/MN; 

6) 30% powierzchni biologicznie czynnej 
dla działek z zabudowņ usługowņ w te-
renie usług U, w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych MN-U, w terenach zabu-
dowy usługowej z dopuszczeniem zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
U/MN; 

7) 20% powierzchni biologicznie czynnej 
dla terenu placu miejskiego - zieleni 
urzņdzonej oraz komunikacji KPP-ZP; 

8) 50% powierzchni biologicznie czynnej 
dla działek z zabudowņ mieszkaniowņ 
wolno stojņcņ na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, dla 
działek z zabudowņ mieszkaniowņ wolno 
stojņcņ na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o zwiňkszonym 
procentowym udziale usług towarzyszņ-
cych MN/U, dla działek z zabudowņ 
mieszkaniowņ wolno stojņcņ na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych MN-U oraz na 
terenach zabudowy usługowej z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej U/MN; 

6. Zakazuje siň zmiany kierunku naturalnego 
spływu powierzchniowego wód opadowych 
i roztopowych. 

7. Zakazuje siň odprowadzania Ōcieków ko-
munalnych do wód powierzchniowych, 
gruntowych i do gruntu. 

8. Nakazuje siň ochronň istniejņcych zasobów 
wód podziemnych, w tym wód gruntowych 
oraz podjňcie działaŊ, majņcych na celu 
ochronň i zapobieganie obniŐaniu siň 
zwierciadła wód gruntowych poprzez: 

1) realizacjň sieci wodociņgowej i kanaliza-
cyjnej, zgodnie z § 13 ust. 2 i ust. 3 ni-
niejszej uchwały; 

2) odprowadzenie wód opadowych z da-
chów budynków oraz z terenów utwar-
dzonych ulic i placów miejskich zgodnie 
z § 13 ust. 4; 

3) ograniczenie wprowadzania powierzchni 
utwardzonych na terenach prywatnych i 
publicznych, przez ustalenie minimalne-
go wskaŎnika procentowego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej. 

 

9. Na rysunku planu wskazuje siň system ro-
wów odwadniajņcych powierzchniowych i 
krytych oraz proponowanņ korektň ich 
przebiegu; dopuszcza siň moŐliwoŌń innych 
niŐ wskazane na rysunku planu korekt prze-
biegu rowów oraz moŐliwoŌń ich rurowania 
pod warunkiem uzgodnienia tych działaŊ z 
ich zarzņdcņ. 

10. OdległoŌń linii zabudowy musi wynosiń 
min. 3,5m od górnej granicy skarpy rowów 
melioracyjnych w przypadku zachowania 
jako otwartych. 

11. Na całym obszarze objňtym planem miej-
scowym zakazuje siň lokalizacji obiektów i 
urzņdzeŊ: 

1) które nie dotrzymujņ obowiņzujņcych 
standardów emisyjnych, w tym w zakre-
sie hałasu oraz takich, które mogņ zaw-
sze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
z wyłņczeniem: tych, które słuŐņ obsłu-
dze mieszkaŊców i ochronie Ōrodowiska 
w tym: inwestycji infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych, przy zastosowaniu 
najkorzystniejszego dla Ōrodowiska wa-
riantu, wskazanego w raporcie oddzia-
ływania przedsiňwziňcia na Ōrodowisko, 

2) których uciņŐliwoŌń wykracza poza gra-
nice działki, na której przewiduje siň ich 
lokalizacjň, z wyłņczeniem inwestycji ce-
lu publicznego z zakresu telekomunika-
cji. 

12. Ustala siň obowiņzek ochrony przed hała-
sem i zapewnienia odpowiedniego stan-
dardu akustycznego dla nowo powstajņcej 
zabudowy mieszkaniowej, poprzez prze-
strzeganie w poszczególnych budynkach 
dopuszczalnych poziomów hałasu, okreŌlo-
nych przepisami Prawa ochrony Ōrodowi-
ska, przy czym tereny MN kwalifikuje siň w 
rozumieniu przepisów rozporzņdzenia Mini-
stra ŋrodowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ōrodowisku jako „tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej”, tereny MN/U, MN-U i U/MN jako „te-
reny zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej”, tereny MW/U kwalifikuje siň jako „te-
reny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego”, a tere-
ny UO jako „tereny zabudowy zwiņzanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieŐy”. 

§ 9. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Ustala siň, Őe inwestycjami celu publicznego 
sņ: 

1) tereny dróg/ulic ponadlokalnych KD-Z; 

2) tereny dróg/ulic lokalnych KD-L; 
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3) tereny dróg/ulic dojazdowych KD-D; 

4) tereny placów miejskich - tereny zieleni 
urzņdzonej oraz komunikacji KPP-ZP; 

5) tereny usług oŌwiaty UO; 

6) tereny ulic komunikacji pieszej i rowero-
wej - KP; 

2. Ustala siň, Őe przestrzeniami publicznymi sņ: 

1) tereny usług oŌwiaty oznaczone na rysun-
ku planu symbolem UO; 

2) tereny komunikacji pieszej oznaczone na 
rysunku planu symbolem KP; 

3) teren placu miejskiego - teren zieleni 
urzņdzonej oraz komunikacji oznaczony na 
rysunku planu symbolem KPP-ZP. 

3. We wszystkich przestrzeniach publicznych i 
w terenach dróg/ ulic ustala siň: 

1) ochronň istniejņcej zieleni wysokiej i ni-
skiej oraz jej wzbogacenie, z zastosowa-
niem gatunków dobranych do potrzeb lo-
kalnego ekosystemu; 

2) nasadzenia zieleni w ramach modernizacji 
i urzņdzania placów, terenów usług; 

3) zapewnienie niezbňdnych warunków do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególnoŌci poruszajņce siň na wóz-
kach inwalidzkich; 

4) wyposaŐenie w elementy detalu urbani-
stycznego, podnoszņce jakoŌń uŐytkowņ i 
estetycznņ przestrzeni. 

4. Zakazuje siň lokalizacji ogrodzeŊ w obrňbie 
przestrzeni publicznych oraz na terenach po-
łoŐonych w liniach rozgraniczajņcych dróg/ 
ulic, przy czym nie uwaŐa siň za ogrodzenia 
elementów detalu urbanistycznego takich 
jak: pachołki, słupki, pojemniki na roŌliny, 
okresowe ogródki kawiarniane. 

5. Ustala siň zasady lokalizowania małych 
obiektów handlowych (kiosków) w obrňbie 
przestrzeni publicznych i dróg/ulic: 

1) dopuszcza siň sytuowanie pojedynczych 
kiosków w rejonie przystanków komuni-
kacji zbiorowej; 

2) maksymalna powierzchnia uŐytkowa kio-
sku nie moŐe przekraczań 25m2, całkowita 
maksymalna wysokoŌń 3,5m; 

3) nakazuje siň stosowanie trwałych, gład-
kich materiałów wykoŊczeniowych, nie 
dopuszcza siň stosowania okładzin z bla-
chy falistej, trapezowej itp. 

6. Ustala siň zasady rozmieszczania noŌników 
reklam w obrňbie przestrzeni publicznych i 
dróg/ulic: 

1) w obszarze objňtym planem ustala siň za-
kaz lokalizacji wolno stojņcych noŌników 
reklamowych oraz reklam na budynkach i 
obiektach budowlanych, z wyłņczeniem: 

a) szyldów o powierzchni ekspozycyjnej 
do 3m2 na budynkach z usługami wbu-
dowanymi, do 6m2 na budynkach 
usługowych, 

b) noŌników reklamy na wiatach przy-
stanków autobusowych, 

c) noŌników reklamy na małych obiektach 
handlowych; 

2) dopuszcza siň umieszczanie szyldów na 
elewacjach budynków mieszkalnych, wy-
łņcznie w obrňbie kondygnacji parteru i 
pod warunkiem, Őe pozostajņ one w funk-
cjonalnym zwiņzku z uŐytkownikiem bu-
dynku; 

3) ustala siň obowiņzek dostosowania kom-
pozycji, wielkoŌci, kolorystyki i grafiki 
szyldów umieszczanych na elewacjach 
budynków do kompozycji architektonicz-
nej, charakteru budynku i przekroju ulicy; 

4) zakazuje siň umieszczania szyldów majņ-
cych podŌwietlane i oŌwietlone po-
wierzchnie ekspozycyjne, ze zmiennņ licz-
bņ powierzchni ekspozycyjnych oraz 
oŌwietlenia wystaw, które mogņ byń 
uciņŐliwe dla uŐytkowników budynków w 
obszarze oddziaływania, jak równieŐ uŐyt-
kowników drogi; 

5) dopuszcza siň umieszczanie na wiacie 
przystanku komunikacji miejskiej dwu-
stronnych noŌników reklamy o formacie 
120 x 180cm, zajmujņcych nie wiňcej niŐ 
50% powierzchni całkowitej Ōcian wiaty 
oraz zakazuje siň umieszczania reklam na 
dachu wiaty; 

6) na małych obiektach handlowych (kio-
skach i innych do 25m2 powierzchni cał-
kowitej): 

a) dopuszcza siň umieszczanie noŌników 
reklamy o powierzchni ekspozycyjnej 
do 3m2, o łņcznej powierzchni nie 
wiňkszej niŐ 15% łņcznej powierzchni 
Ōcian obiektu, 

b) dopuszcza siň umieszczanie szyldów na 
attyce obiektu, pod warunkiem, Őe ich 
wysokoŌń nie przekracza wysokoŌci at-
tyki i powierzchni dopuszczonej w lite-
rze a), 
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c) szyldy semaforowe mogņ byń lokali-
zowane tylko w sytuacji gdy nie sta-
nowiņ zagroŐenia dla ruchu kołowego i 
pieszego, w taki sposób by ich dolna 
krawňdŎ nie była niŐej niŐ 2,5m od po-
wierzchni terenu, a sama powierzchnia 
obu stron szyldu nie była wiňksza od 
dopuszczalnej dla danego obiektu; 
szyldy jako logo firmy na budynkach 
wysokich, do 1/10 ich wysokoŌci. 

§ 10. Parametry i wskaŎniki kształtowania za-
budowy oraz parametry, wskaŎniki i warunki 
zagospodarowania terenu. Ustala siň nastňpujņ-
ce parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy: 

1. Ustala siň umiejscowione, nieprzekraczalne 
i eksponowane umiejscowione linie zabu-
dowy. 

2. Nakazuje siň sytuowanie nowej zabudowy 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 
miejscowego umiejscowionymi liniami za-
budowy. 

3. O ile na rysunku planu miejscowego nie 
ustala siň umiejscowionej linii zabudowy, 
nakazuje siň lokalizacjň nowych budynków 
na działce w nastňpujņcy sposób: 

1) z uwzglňdnieniem nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy; 

2) z zachowaniem szerokoŌci drogi we-
wnňtrznej; 

3) od strony ulic klasy L i D – w odległoŌci, 
co najmniej 5m od granicy działki; 

4) od strony drogi wewnňtrznej KDW – w 
odległoŌci co najmniej 4m od granicy 
działki; 

5) z zachowaniem minimalnej szerokoŌci 
frontu działki budowlanej, zgodnie z 
ustaleniami dla terenów; 

6) zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

7) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
działce 254/1 obrňb 15 przy granicy z 
działkņ 255/1. 

4. Dla istniejņcej zabudowy zlokalizowanej 
pomiňdzy ustalonymi na rysunku planu li-
niami zabudowy, a liniami rozgraniczajņ-
cymi (o ile ustalenia szczegółowe dla tere-
nów nie stanowiņ inaczej) terenu ustala siň: 

1) moŐliwoŌń przebudowy i nadbudowy 
bez koniecznoŌci cofania zabudowy do 
ustalonych w planie linii zabudowy; 

2) moŐliwoŌń rozbudowy pod warunkiem 
usytuowania czňŌci nowych zabudowy 
zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy; 

3) dostosowanie nowego budynku do usta-
lonych na rysunku planu linii zabudowy 
w przypadku wymiany zabudowy. 

5. Ustala siň maksymalnņ wielkoŌń po-
wierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN, MN/U, MN-U – dla 
zabudowy wolno stojņcej 40%, dla zabu-
dowy bliŎniaczej 50%, dla zabudowy sze-
regowej 60%; 

2) dla terenów usług oŌwiaty UO – 60%; 

3) dla terenów U, U/MN, MW/U – 60%; 

4) dla terenów P-UH i P – 70% 

6. Ustala siň maksymalne wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN, MN/U, dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych MN-U – dla 
zabudowy wolno stojņcej 1,0; dla zabu-
dowy bliŎniaczej 1,3; dla zabudowy sze-
regowej 1,5; 

2) dla terenów usług oŌwiaty UO – 2,4; 

3) dla terenów U, U/MN, MW/U – 2,1; 

4) dla terenów P-UH i P – 2,8; 

7. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
architektury budynków mieszkalnych i 
usługowych: 

1) maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych i usługowych na terenach 
MN, MN/U i MN-U nie moŐe przekraczań 
11m do najwyŐej połoŐonej krawňdzi da-
chu budynku i nie moŐe byń wiňksza niŐ 
3 kondygnacje (2 kondygnacje nadziem-
ne i poddasze uŐytkowe), z zastrzeŐe-
niem ustaleŊ § 10, ust. 8 niniejszej 
uchwały; 

2) dla budynków na terenach U/MN, 
MW/U, UO, U, P-UH i P o ile ustalenia 
szczegółowe na wyznaczonych terenach 
nie stanowiņ inaczej, wysokoŌń nie moŐe 
przekraczań 16,5m do najwyŐszej krawň-
dzi dachu budynku i nie moŐe byń wiňk-
sza niŐ 4 kondygnacje (3 kondygnacje 
nadziemne i poddasze uŐytkowe), z za-
strzeŐeniem ustaleŊ § 10, ust. 8 niniejszej 
uchwały; 

3) wysokoŌń wolnostojņcych budynków 
gospodarczych i garaŐy nie moŐe byń 
wiňksza niŐ 5 m; 
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4) elewacje w pastelowej gamie kolorów, z 
uwzglňdnieniem zapisów szczegóło-
wych; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej da-
chówki ceramicznej (czerwieni) z do-
puszczeniem stonowanych odcieni grafi-
tu i brņzów – nie dotyczy dachów o kņcie 
nachylenia poniŐej 15°; 

6) dopuszcza siň wszystkie formy dachów o 
maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

7) dla terenów MN, MN/U i MN-U dopusz-
cza siň sytuowanie zabudowy przy gra-
nicy działek budowlanych jako zabudo-
wy bliŎniaczej lub szeregowej. Dopusz-
cza siň etapowņ (niejednoczesnņ) budo-
wň i rozbudowň budynków, przy tej gra-
nicy jako docelowņ zabudowň w układzie 
bliŎniaczym lub szeregowym; 

8) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek jako zabudowy bliŎ-
niaczej lub szeregowej. Dopuszcza siň 
etapowņ, (niejednoczesnņ) budowň i 
rozbudowň budynków, przy tej granicy 
jako docelowņ zabudowň w układzie 
bliŎniaczym lub szeregowym. 

8. Nie wskazuje siň lokalnych dominant prze-
strzennych. W punktach charakterystycz-
nych oznaczonych na rysunku planu do-
puszcza siň podniesienie budynku o pół 
kondygnacji w stosunku do wysokoŌci 
przewidzianej w ustaleniach szczegółowych 
dla terenu. 

9. Nie ogranicza siň wysokoŌci masztów 
nadawczych i obiektów telefonii komórko-
wej. 

10. Ustala siň zasady lokalizowania ogrodzeŊ: 

1) nakazuje siň lokalizowanie ogrodzeŊ w 
liniach rozgraniczajņcych ulic, przy do-
puszczalnym wycofaniu projektowanych 
bram w głņb działki maksimum 1m; 

2) nakazuje siň stosowanie ogrodzeŊ aŐu-
rowych o minimalnym przeŌwicie w 
przňŌle stanowiņcym 60% jego po-
wierzchni lub Őywopłotów; 

3) na terenach MN nakazuje siň stosowanie 
ogrodzeŊ w formie Őywopłotów lub ele-
mentów aŐurowych, umoŐliwiajņcych 
migracje drobnej zwierzyny; bez podmu-
rówki, lub stosujņc w niej przy po-
wierzchni terenu przejŌcia ekologiczne; 

 

 

4) ogrodzenia realizowane na terenie objň-
tym planem muszņ odpowiadań wyma-
ganiom okreŌlonym w przepisach od-
rňbnych oraz spełniań nastňpujņce wa-
runki: 

a) nie mogņ byń wyŐsze niŐ 2m od po-
ziomu terenu, przy dopuszczeniu lo-
kalnego podwyŐszenia dla organizacji 
bram, furtek, wjazdów, 

b) wysokoŌń cokołu nie moŐe byń wiňk-
sza niŐ 0,6m, 

c) muszņ byń realizowane zgodnie z § 9 
ust. 4 niniejszej uchwały. 

5) zakazuje siň ogrodzeŊ z prefabrykowa-
nych elementów betonowych (za wyjņt-
kiem słupków i cokołów) i ogrodzeŊ peł-
nych, zwłaszcza od strony widocznej z 
dróg publicznych. 

11. Lokalizacja budynków, drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej oraz wy-
konywanie robót ziemnych w sņsiedztwie 
terenów kolejowych wymaga zachowania 
odrňbnych przepisów szczególnych doty-
czņcych transportu kolejowego. 

12. Zachowuje siň istniejņcņ zabudowň działek 
z zabudowņ mieszkaniowņ i usługowņ, któ-
ra nie stanowi samowoli budowlanej. Do-
puszcza siň jej przebudowň, nadbudowň i 
rozbudowň, pod warunkiem, Őe zachowany 
zostaje procent powierzchni biologicznie 
czynnej w obrňbie działki budowlanej oraz 
pozostałe warunki, dotyczņce parametrów 
zabudowy, ustalone w planie miejscowym. 

13. Nakazuje siň dostosowanie lokalizacji no-
wych budynków na działkach do istniejņce-
go drzewostanu i ukształtowania terenu. 
Dopuszcza siň wycinkň drzew i krzewów 
zgodnie z § 8 ust. 4. 

14. Dla działek budowlanych przeznaczonych 
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usługowej ustala siň realizacjň garaŐy 
jako wolno stojņcych lub wbudowanych w 
budynki mieszkalne lub usługowe na zaple-
czach działek budowlanych, a nie od fron-
tów działek widocznych z dróg publicznych. 

15. Plan dopuszcza lokalizowanie drugiego lub 
wiňcej budynków na działce budowlanej: 

1) na działce budowlanej przeznaczonej dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej poza budynkiem mieszkalnym dru-
giego budynku gospodarczego lub gara-
Őowego; 
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2) na działkach budowlanych z zabudowņ 
mieszkaniowņ wielorodzinna, usługowņ, 
magazynowa, ze składami, produkcjņ 
bez ograniczeŊ o ile zostanņ spełnione 
pozostałe wymogi planu; 

3) w przypadku działki budowlanej prze-
znaczonej dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej plan dopuszcza dobudo-
wanie drugiego budynku mieszkalnego 
o ile powierzchnia działki na to pozwala 
– min. 1000m2 dla budynku w zabudowie 
bliŎniaczej (dwa budynki w zabudowie 
bliŎniaczej z jednym lokalem w kaŐdym 
budynku). Na działce budowlanej o usta-
lonym minimalnym normatywie moŐe 
zostań zbudowany jeden budynek 
mieszkalny w zabudowie wolno stojņcej, 
bliŎniaczej lub szeregowej z jednym loka-
lem mieszkalnym. 

16. Na obszarze objňtym planem, poza tere-
nem P wprowadza siň zakaz lokalizacji no-
wych stacji paliw i gazu płynnego oraz 
myjni samochodowych. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

1. Ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci objňtych pla-
nem miejscowym: 

1) przy wydzielaniu nowych działek budow-
lanych nakazuje siň: 

a) zapewnienie, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, dostňpu do drogi publicznej, 

b) zachowanie zgodnoŌci z ustalonymi na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, 

c) nakaz zachowania wartoŌci uŐytko-
wych, zgodnie z przeznaczeniem w 
planie, wszystkich czňŌci terenu pozo-
stałych po wydzieleniu działek budow-
lanych; 

d) zachowanie kņta połoŐenia granicy 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego dróg w przedziale 75º – 
105º, 

e) zachowanie ustalonej planem po-
wierzchni biologicznie czynnej oraz 
powierzchni zabudowy dla wszystkich 
fragmentów terenu objňtego podzia-
łem; 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň wy-
dzielanych nowych działek budowlanych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej na terenach MN, MN/U i MN-U: 

- wolno stojņcej – 500m2 na jeden lo-
kal mieszkalny, 

- dla zabudowy bliŎniaczej – 500m2 
(na 1 budynek w zabudowie bliŎnia-
czej na jeden lokal mieszkalny), 

- dla zabudowy szeregowej (na  
1 segment z jednym lokalem miesz-
kalnym): segment Ōrodkowy 250m2, 
segment skrajny 400m2, 

b) dla zabudowy usługowej na terenach 
MN-U: 

- wolno stojņcej – 1000m2, 

- dla zabudowy bliŎniaczej – 500m2, 

- dla zabudowy szeregowej: segment 
Ōrodkowy 250m2, segment skrajny 
400m2, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojņcej na terenie 
U/MN: 450m2 na jeden lokal mieszkal-
ny, 

d) dla zabudowy usługowej wolno stojņ-
cej na terenie U/MN:– 450m2, 

e) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług MW/U - 1500m2, 

f) dla terenów usług oŌwiaty UO – 
2000m2, 

g) dla terenów P-UH i P - 1500m2, 

h) dla terenu usług U – 1100m2, 

i) dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych, których podział został do-
konany przed uprawomocnieniem siň 
planu lub wynika z rozwiņzaŊ prze-
strzennych planu (pomniejszenie po-
wierzchni działki ze wzglňdu na posze-
rzenie ulic - działka wynikowa, zgodnie 
z liniami rozgraniczajņcymi na rysunku 
planu), 

j) dopuszcza siň dla kaŐdego terenu wy-
dzielenie działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niŐ ustalone w § 11 
pkt 2 litery a-h pod obiekty infrastruk-
tury technicznej, 

k) ustala siň zachowanie z prawem zabu-
dowy działek budowlanych wydzielo-
nych na podstawie prawomocnych de-
cyzji administracyjnych pod warun-
kiem zachowania warunków, dotyczņ-
cych parametrów zabudowy, ustalo-
nych w planie miejscowym. 

2. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu nowo 
tworzonych działek budowlanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej na terenach MN, MN/U, U/MN i 
MN-U: 
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a) wolno stojņcej – 16m, 

b) dla zabudowy bliŎniaczej (na 1 budynek 
w zabudowie bliŎniaczej) - 14m, 

c) dla zabudowy szeregowej (na 1 seg-
ment): segment Ōrodkowy 9m, seg-
ment skrajny 14m, 

2) dla zabudowy usługowej na terenach MN-
U, U/MN oraz U – 16 m, 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług MW/U - 20m, 

4) dla terenów usług oŌwiaty, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UO – 20m, 

5) dla terenów P-UH i P - 16m, 

6) dopuszcza siň zabudowň na działkach o 
mniejszych szerokoŌciach, których podział 
został dokonany przed uprawomocnie-
niem siň planu lub wynika ze szczegól-
nych rozwiņzaŊ przestrzennych planu, 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi na ry-
sunku planu(działka wynikowa). 

3. Na obszarze objňtym planem miejscowym 
nie wyznacza siň obszarów wymagajņcych 
scalenia i podziału nieruchomoŌci. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji. Ustala siň zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 

1. Ustala siň linie rozgraniczajņce terenów 
przewidzianych pod komunikacjň kołowņ, 
pieszņ i rowerowņ oraz okreŌla klasyfikacjň 
funkcjonalnņ układu drogowego i zasady 
obsługi komunikacyjnej działek, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

2. Ustala siň powiņzanie z zewnňtrznym ukła-
dem drogowym – poprzez ulicň zbiorczņ: 
ulicň Promyka (drogň powiatowņ), ozna-
czonņ na rysunku planu miejscowego sym-
bolem: 101KDZ (a/b/c). 

3. Ustala siň układ komunikacji kołowej, pie-
szej i rowerowej obsługujņcej tereny objňte 
planem, w skład którego wchodzņ istniejņce 
i projektowane ulice klasy Z (zbiorcze), kla-
sy L (lokalne), klasy D (dojazdowe) oraz uli-
ce komunikacji pieszej i rowerowej KP 

4. Ustala siň przebiegi i szerokoŌci w liniach 
rozgraniczajņcych nastňpujņcych ulic: 

1) ulica zbiorcza (KDZ) szerokoŌń minimum 
20m; 

2) ulice lokalne (KDL) szerokoŌń minimum 
12m; 

3) ulice dojazdowe (KDD) szerokoŌń mini-
mum 10m; 

4) dopuszcza siň stosowanie odcinkowych 
przewňŐeŊ ulic KDL i KDD, ze wzglňdu na 
istniejņce zainwestowanie kubaturowe, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dopuszcza siň wydzielanie niepublicznych 
dróg wewnňtrznych nie wyznaczonych na 
rysunku planu, pod warunkiem zachowania 
nastňpujņcych parametrów i zasad: 

1) minimalna szerokoŌń niepublicznej drogi 
wewnňtrznej 8m; 

2) niepubliczne drogi wewnňtrzne winny 
mień dwa włņczenia do układu ulic pu-
blicznych; 

3) dopuszcza siň jedno włņczenie niepu-
blicznej drogi wewnňtrznej do układu 
ulic publicznych; pod warunkiem, Őe 
droga wewnňtrzna zakoŊczona bňdzie 
placem do zawracania, o minimalnych 
wymiarach 12,5m x 12,5m; 

4) włņczenia do niepublicznych dróg we-
wnňtrznych z ulic publicznych winny byń 
sytuowane w osi drogi wewnňtrznej lub 
ulicy znajdujņcej siň po przeciwnej stro-
nie; 

5) siňgacze stanowiņce czňŌń działki muszņ 
mień szerokoŌń min. 5 m; 

6. W zakresie komunikacji zbiorowej wewnņtrz 
obszaru objňtego planem do prowadzenia 
tras komunikacji zbiorowej przystosowane 
sņ ulice zbiorcze oraz lokalne. Na rysunku 
planu wskazuje siň orientacyjne miejsca 
przystanków komunikacji zbiorowej. 

7. Dla ulicy zbiorczej KDZ dopuszcza siň wy-
łņcznie skrzyŐowania ujňte w rysunku pla-
nu. 

8. Ustala siň lokalizacjň miejsc parkingowych 
na terenie działek budowlanych lub inwe-
stycyjnych, połoŐonych w granicach terenu 
objňtego planem miejscowym, według na-
stňpujņcych minimalnych wskaŎników par-
kingowych: 

1) dla usług: 1 miejsce parkingowe na 
100m2 powierzchni uŐytkowej podsta-
wowej; 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŐdych  
10 zatrudnionych, 

b) 1 miejsce parkingowe na 10m2 po-
wierzchni sprzedaŐy w przypadku 
usług handlu, 

c) 2 miejsca parkingowe na 10 miejsc 
konsumenckich w obiektach gastro-
nomii; 
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2) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: 2 miejsca parkingowe na jeden 
lokal mieszkalny; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej - minimum 1 miejsce parkingo-
we na jeden lokal mieszkalny i nie mniej 
niŐ 1,3 miejsca na 60m2 powierzchni 
uŐytkowej podstawowej mieszkania, tj. 
dla mieszkania o powierzchni od 61m2 
do 120m2 – 1,5 miejsca parkingowego; 

4) dopuszcza siň odstňpstwa od przyjňtych 
wskaŎników dla inwestycji dotyczņcych 
istniejņcych budynków nie zmieniajņ-
cych iloŌci ich lokali mieszkalnych i po-
wierzchni usług a w przypadku usług 
handlu powierzchni sprzedaŐy; 

5) w ogólnej liczbie miejsc parkingowych 
dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej 10% muszņ stanowiń miejsca 
ogólnodostňpne. 

9. Dopuszcza siň realizacjň ogólnodostňpnych 
zatok parkingowych wzdłuŐ ulic publicznych 
klasy L (lokalne) i D (dojazdowe), których 
szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych jest 
wiňksza lub równa 12m. 

10. Dopuszcza siň realizacjň zjazdów na działki z 
kaŐdej drogi publicznej klasy L (lokalne) i D 
(dojazdowe), do której przylega działka, a w 
przypadku braku takiej moŐliwoŌci równieŐ 
z ulic klasy Z (zbiorcze). Zjazdy do zespołów 
zabudowy (na drogň wewnňtrznņ) mogņ 
byń realizowane z kaŐdej drogi publicznej 
klasy L (lokalne) i D (dojazdowe). 

11. Wprowadza siň zakaz lokalizowania obiek-
tów kubaturowych w liniach rozgraniczajņ-
cych ulic z wyłņczeniem urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej zwiņzanej i nie zwiņ-
zanych z drogņ i z wyłņczeniem kiosków w 
rejonie przystanków komunikacji zbiorowej 
o ile nie zawňŐajņ pasa drogowego w li-
niach rozgraniczajņcych ulic. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury. Ustala siň zasa-
dy modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury: 

1. W zakresie urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej w obszarze objňtym planem miejscowym 
ustala siň utrzymanie rezerwy terenu w li-
niach rozgraniczajņcych ulic lub ciņgów o 
utwardzonej nawierzchni i uregulowanym 
stanie prawnym, w miejscach dostňpnych 
dla słuŐb eksploatacyjnych zarzņdcy sieci, za-
bezpieczajņcej moŐliwoŌń budowy wodociņ-
gu rozbiorczego, gazociņgu, kabli elektro-
energetycznych lub napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych Ōrednich i niskich na-
piňń, przewodów kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, sieci ciepłowniczych oraz kanali-
zacji teletechnicznej. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň: 

1) zaopatrzenie w wodň poprzez istniejņcņ, 
modernizowanņ i rozbudowywanņ lokalnņ 
sień wodociņgowņ oraz sień nowo budo-
wanņ w ulicach lokalnych i dojazdowych 
oraz drogach wewnňtrznych; 

2) Ŏródłem wody dla istniejņcej i projekto-
wanej zabudowy jest magistrala wodo-
ciņgowa w ul. BłoŊskiej i ŏelaznej oraz 
przewód wodociņgowy w ul. BłoŊskiej i 
Promyka; 

3) dopuszczenie budowy ogólnodostňpnych, 
publicznych ujňń wody podziemnej dla 
potrzeb lokalnych, pod warunkiem prze-
prowadzenia niezbňdnych badaŊ i eksper-
tyz oraz uzyskania wszelkich wymaganych 
zezwoleŊ; 

4) dopuszczenie uŐytkowania ujňń wód z po-
ziomu oligoceŊskiego wyłņcznie jako pu-
blicznych ujňń wody pitnej, o charakterze 
awaryjnym; 

5) zakaz budowy indywidualnych ujňń wód 
podziemnych z wyłņczeniem zwykłego i 
powszechnego korzystania z wód; 

6) przekroje przewodów wodociņgowych 
bňdņ uwzglňdniań zapotrzebowanie wody 
równieŐ dla celów przeciwpoŐarowych. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków komu-
nalnych ustala siň: 

1) objňcie obszaru objňtego planem miej-
scowym miejskim systemem kanalizacji w 
układzie rozdzielczym; 

2) odprowadzenie Ōcieków komunalnych i 
przemysłowych w oparciu o istniejņcņ i 
projektowanņ sień kanalizacji Ōciekowej 
do oczyszczalni Ōcieków przy ul. Doma-
niewskiej w Pruszkowie, poza obszarem 
planu; 

3) głównymi odbiornikami Ōcieków komu-
nalnych sņ: kolektor klasy „B” w ul. Pod-
mokłej i ul. WiŌniowej, kolektor klasy „G” 
w ul. Promyka oraz projektowany kanał  
Ø 80 w ulicach BłoŊskiej i Promyka; 

4) dla kolektora klasy „B” ustala siň pas eks-
ploatacyjny szerokoŌci 11m z ogranicze-
niem zabudowy, dla kanałów Ø 30 ustala 
siň pas eksploatacyjny szerokoŌci 6m z 
ograniczeniem zabudowy. W przypadku 
przebudowy kolektora lub kanałów zwiņ-
zanego z przeniesieniem ich poza działki 
objňte ograniczeniem przestaje ono obo-
wiņzywań; 
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5) dopuszczenie na obszarach, gdzie nie zo-
stała jeszcze zrealizowana kanalizacja ko-
munalna, czasowego stosowania kanali-
zacji indywidualnej zakoŊczonych szczel-
nymi atestowanymi kontenerowymi 
zbiornikami Ōcieków opróŐnianych okre-
sowo przez tabor asenizacyjny; 

6) obowiņzek właŌcicieli nieruchomoŌci prze-
łņczania siň z kanalizacji indywidualnych 
do miejskiego systemu kanalizacji komu-
nalnej w momencie jej wybudowania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala siň: 

1) odprowadzenie wód opadowych z da-
chów budynków i powierzchni utwardzo-
nych na działkach budowlanych zabudo-
wy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabu-
dowy usługowej MN, MN/U, MN-U, 
U/MN, MW/U w całoŌci bezpoŌrednio do 
ziemi, za pomocņ infiltracji powierzchnio-
wej (trawniki, muldy trawiaste, rowki infil-
tracyjne); 

2) odprowadzenie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych dróg i placów, 
poprzez istniejņcņ kanalizacjň deszczowņ 
lub z zastosowaniem infiltracji do gruntu z 
wykorzystaniem retencji terenowej i pod-
ziemnej; 

3) zakaz odprowadzania wód opadowych na 
tereny kolejowe – (tereny zamkniňte) oraz 
do kolejowych urzņdzeŊ odwadniajņcych; 

4) obowiņzek stosowania dostosowanego do 
rodzaju zanieczyszczeŊ, zwiņzanego z 
prowadzonņ działalnoŌciņ sposobu 
oczyszczenia wód opadowych i roztopo-
wych z powierzchni utwardzonych na te-
renach U, P i P-UH. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň 
pokrycie potrzeb cieplnych dla istniejņcej i 
projektowanej zabudowy ze Ŏródeł lokalnych 
i indywidualnych oraz: 

1) z wykorzystaniem sieci gazowej, elektro-
energetycznej, paliw płynnych najmniej 
szkodliwych dla Ōrodowiska, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej po jej rozbudowie lub z 
odnawialnych Ŏródeł energii; 

2) zakazuje siň stosowania systemów grzew-
czych, opartych o paliwa stałe nieodna-
wialne. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň: 

1) zasilanie w gaz z gazociņgu ze stacji re-
dukcyjno – pomiarowych I stopnia „Regu-
ły” i „Sokołów” poza obszarem planu, a 
dalej rozprowadzonym gazociņgami Ōred-
niego ciŌnienia w ulicach Rzewuskiego, 
Promyka i InŐynierskiej; 

2) wykorzystanie istniejņcej i projektowanej 
sieci gazociņgów Ōredniego ciŌnienia; 

3) lokalizowanie projektowanych przewodów 
gazowych Ōredniego ciŌnienia w liniach 
rozgraniczajņcych ulic lokalnych i dojaz-
dowych, w odległoŌci min. 0,5m od linii 
ogrodzeŊ; 

4) lokalizowanie otwieranych na zewnņtrz 
szafek gazowych od strony ulic – w linii 
ogrodzeŊ, w pozostałych przypadkach – w 
miejscu uzgodnionym z operatorem sieci; 

5) w przypadku modernizacji układu uliczne-
go, w wyniku której istniejņce przewody 
gazowe znalazłyby siň pod jezdniņ – obo-
wiņzek przeniesienia gazociņgów poza 
jezdniň; 

6) w przypadku realizacji nowych inwestycji 
budowlanych – obowiņzek zabezpieczenia 
istniejņcych gazociņgów przed uszkodze-
niem. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych linii elektroener-
getycznych oraz istniejņcych stacji roz-
dzielczych, transformatorowych i trans-
formatorowo – rozdzielczych WN/SN i 
SN/nN z moŐliwoŌciņ ich modernizacji na 
warunkach nie powodujņcych zwiňkszenia 
uciņŐliwoŌci dla otoczenia; 

2) zasilanie istniejņcego i projektowanego 
zainwestowania z istniejņcej i projektowa-
nej sieci, za pomocņ linii napowietrznych 
lub kablowych; 

3) zakaz nasadzeŊ pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów tych gatunków, których natural-
na wysokoŌń moŐe przekroczyń 3m, nakaz 
przycinania drzew i krzewów rosnņcych 
pod liniami elektroenergetycznymi oraz 
dopuszczenie, na terenie obszarów chro-
nionych, skracania wysokoŌci lub usuwa-
nia drzew i krzewów pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi; 

4) sukcesywnņ, dostosowanņ do rosnņcych 
wraz z realizacjņ planu miejscowego po-
trzeb odbiorców, budowň stacji transfor-
matorowych, w formie stacji słupowych 
lub stacji wnňtrzowych lokalizowanych na 
terenie działek inwestorskich; 

5) dopuszcza siň zasilanie ze stacji 15/0,4kV 
poza obszarem planu pod warunkiem 
wskazania przez właŌciwņ jednostkň eks-
ploatacyjnņ istniejņcej stacji, która na 
okreŌlonych warunkach pokryje zapotrze-
bowanie na moc dla projektowanej inwe-
stycji; 
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6) oŌwietlenie zewnňtrzne ulic i terenów ko-
munikacji pieszej z miejskiej sieci oŌwie-
tlenia; 

8. W zakresie systemu telekomunikacyjnego 
ustala siň: 

1) przyłņczanie nowych abonentów do sieci 
telekomunikacyjnej w oparciu o istniejņce 
i projektowane linie telekomunikacyjne; 

2) zakaz budowy nowych napowietrznych li-
nii telekomunikacyjnych oraz obowiņzek 
stopniowej wymiany sieci napowietrznej 
na kablowņ; 

3) dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji ce-
lu publicznego z zakresu łņcznoŌci pu-
blicznej, jeŐeli taka inwestycja jest zgodna 
z przepisami odrňbnymi. 

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siň: 

1) obowiņzek wyposaŐenia nieruchomoŌci w 
odpowiednie urzņdzenia (oraz miejsca), 
słuŐņce do gromadzenia odpadów, w tym 
zbieranych selektywnie oraz obowiņzek 
zbierania tych odpadów zgodnie z wyma-
ganiami okreŌlonymi w regulaminie 
utrzymania czystoŌci i porzņdku na terenie 
miasta Pruszków; 

2) wywoŐenie systemem zorganizowanym 
wszystkich odpadów, wytwarzanych na 
terenie obszaru objňtego planem miej-
scowym, przez firmy posiadajņce stosow-
ne zezwolenia. 

§ 14. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Ustala siň zachowanie istniejņcych zadrze-
wieŊ w celu utrzymania naturalnych walorów 
obszaru. 

2. Ustala siň sukcesywnņ likwidacjň prowizo-
rycznej zabudowy. 

3. Ustala siň ochronň stref ochrony konserwa-
torskiej – stanowisk archeologicznych o nu-
merach: AZP 58-64/6 znajdujņcego siň na te-
renach 4MN, 5MN, 8MN, 105KDD i 110aKDD 
oraz AZP 58-64/10 - znajdujņcego siň na tere-
nach 52MW/U, 101cKDZ, 151aKDD, 154KDD i 
155KDZ. 

4. W przypadku stref ochrony konserwatorskiej 
ustala siň obowiņzek: 

1) uzyskania przez inwestora, od Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków przed wy-
daniem pozwolenia na budowň lub zgło-
szeniem właŌciwemu organowi budowy 
obiektów budowlanych - wiņŐņcych siň z 
wykonywaniem robót ziemnych – uzgod-
nienia zakresu i rodzaju niezbňdnych ba-
daŊ archeologicznych; 

2) uzyskania przez inwestora, od Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków uzgodnie-
nia zakresu i rodzaju niezbňdnych badaŊ 
archeologicznych poprzedzajņcych inne 
niŐ wymienione w pkt 1 roboty ziemne lub 
zmianň charakteru dotychczasowej dzia-
łalnoŌci w granicach ww. stref; 

3) przeprowadzenia badaŊ archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji (przed 
ich rozpoczňciem wymagane jest od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie). 

§ 15. Zasady tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. Za-
brania siň lokalizowania obiektów tymczaso-
wych i prowizorycznych, nie zwiņzanych z reali-
zacjņ inwestycji docelowych. Lokalizowanie 
obiektów tymczasowych moŐliwe jest jedynie w 
obrňbie działki budowlanej, na której realizowa-
na jest inwestycja docelowa w terminie okreŌlo-
nym w przepisach Prawa budowlanego. 

§ 16. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, ustala siň: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN - 30%; 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej o zwiňkszonym procentowym 
udziale usług towarzyszņcych MN/U - 30%; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług nieuciņŐliwych MN-U - 
30%; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i usług MW/U - 30%; 

5) dla terenów usług oŌwiaty UO - 0%; 

6) dla terenu zabudowy usługowej z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej U/MN -30%; 

7) dla terenu usług U - 30%; 

8) dla terenu produkcji, magazynowania, skła-
dów i teren usług handlu P-UH - 30%; 

9) dla terenu produkcji, magazynowania, skła-
dów P - 30%; 

10) dla terenów ulic komunikacji pieszej i rowe-
rowej KP - 0%; 

11) tereny dróg wewnňtrznych KDW - 0%; 

12) tereny placów miejskich - teren zieleni 
urzņdzonej oraz komunikacji KPP-ZP - 0%; 

13) teren transportu kolejowego i komunikacji 
KK/KD - 0%; 

14) tereny ulic publicznych: ulice zbiorcze KDZ, 
ulice lokalne KDL, ulice dojazdowe KDD - 
0%. 
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Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów 

§ 17.1. Wyznacza siň tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w skład któ-
rych wchodzņ tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 
15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 
21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 
27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 33MN, 
34MN, 35MN, 36MN, 41MN, 42MN, 43MN, 
44MN, 45MN: 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu miejscowego powyŐszymi symbolami ustala 
siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa jed-
norodzinna realizowana jako zabudowa 
wolno stojņca, bliŎniacza i szeregowa, 

b) dopuszczalne: funkcja usługowa nie-
uciņŐliwa towarzyszņca funkcji podsta-
wowej w formie lokalu usługowego 
wbudowanego, 

c) dla terenu 3MN dopuszcza siň zachowa-
nie istniejņcej zabudowy usługowo – 
produkcyjnej z prawem do przebudowy, 
z zachowaniem okreŌlonych w planie pa-
rametrów i wskaŎników zabudowy, 

d) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

e) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
nowych obiektów o funkcjach produk-
cyjnych i przemysłowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowo tworzo-
nych działek budowlanych: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno 
stojņcej – 500m2 na jeden lokal 
mieszkalny, 

- dla zabudowy jednorodzinnej bliŎnia-
czej (jeden budynek w zabudowie 
bliŎniaczej) – 500m2 na jeden lokal 
mieszkalny, 

- dla zabudowy szeregowej (na jeden 
segment): segment Ōrodkowy 250m2, 
segment skrajny 400m2 na jeden lokal 
mieszkalny, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno 
stojņcej – 16m, 

- dla zabudowy jednorodzinnej bliŎnia-
czej (jeden budynek w zabudowie 
bliŎniaczej) – 14m, 

- dla zabudowy szeregowej (na jeden 
segment): segment Ōrodkowy 9m, 
segment skrajny 14m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – dla zabudowy wolno stojņcej 
40%, dla zabudowy bliŎniaczej 50%, dla 
zabudowy szeregowej 60%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
11m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.1, 

c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 3 (2 z 
poddaszem uŐytkowym), 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 50% dla zabudowy 
wolno stojņcej, 30% dla zabudowy bliŎ-
niaczej i 25% dla zabudowy szeregowej, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – dla zabudowy wolno stojņ-
cej 1,0; dla zabudowy bliŎniaczej 1,3; dla 
zabudowy szeregowej 1,5; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych; zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
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scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3, 
z zastrzeŐeniem § 10 ust. 4; 

7) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy przy 
granicy działek jako zabudowy bliŎniaczej 
lub szeregowej. Dopuszcza siň etapowņ 
(niejednoczesnņ) budowň i rozbudowň bu-
dynków, przy tej granicy jako docelowņ za-
budowň w układzie bliŎniaczym lub szere-
gowym; dopuszcza siň sytuowanie zabu-
dowy ze Ōcianņ bez otworów w odległoŌci 
1,5m od granicy; 

8) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

9) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

10) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

11) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem i promieniowaniem, zgodnie z 
przepisami § 8 ust. 12; 

13) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň dzia-
łek z zabudowņ mieszkaniowņ i usługo-
wņ, która nie stanowi samowoli budow-
lanej, zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 12, 

b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 7  
pkt 3, 

d) ustala siň ograniczenia w uŐytkowaniu 
terenów połoŐonych w pasie uciņŐliwo-
Ōci linii kolejowej – dotyczy terenu 
31MN, 

e) ustala siň ograniczenia zabudowy tere-
nów połoŐonych w pasie eksploatacyj-
nym szerokoŌci 11m dla kolektora klasy 
„B” – dotyczy terenów 14MN, 15MN, 
26MN, 27MN i 30MN, ograniczenia za-
budowy przestajņ obowiņzywań w przy-
padku przeniesienia przebiegu kolektora 
poza wymienione tereny, 

f) strefa ochrony konserwatorskiej - sta-
nowiska archeologiczne zgodnie z 14 
ust. 3 i 4: w zakresie stanowiska nr AZP 
58-64/6 znajdujņcego siň na terenie 4MN, 
5MN i 8MN, 

g) ustala siň obowiņzek nasadzeŊ zieleni 
izolacyjnej wysokiej wzdłuŐ ul. BłoŊskiej 
– dotyczy terenów 11MN, 12MN, 27MN i 
31MN; 

14) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5,7 i 10. 

b) wskaŎniki parkingowe – zgodnie z usta-
leniami § 12 ust. 8 i 9; 

15) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

16) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

17) stawka procentowa – 30%. 

§ 18.1. Wyznacza siň tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiňkszonym 
procentowym udziale usług towarzyszņcych 
MN/U, w skład których wchodzņ tereny ozna-
czone na rysunku planu symbolami 8aMN/U, 
13aMN/U, 19aMN/U, 14aMN/U, 21aMN/U, 
22aMN/U, 26aMN/U, 27aMN/U, 27bMN/U, 
33aMN/U, 35aMN/U, 36aMN/U, 41aMN/U, 
41aMN/U, 43aMN/U, 45aMN/U: 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu miejscowego powyŐszymi symbolami ustala 
siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa jed-
norodzinna realizowana jako zabudowa 
wolno stojņca, bliŎniacza i szeregowa 
oraz funkcje usług nieuciņŐliwych reali-
zowanych jako usługi wbudowane sta-
nowiņce do 50% powierzchni całkowitej 
budynku, 
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b) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

c) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
obiektów o funkcjach produkcyjnych i 
przemysłowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojņcej – 500m2 na jeden 
lokal mieszkalny, 

- dla zabudowy mieszkaniowej bliŎniaczej 
(jeden budynek w zabudowie bliŎniaczej) 
– 500m2 na jeden lokal mieszkalny, 

- dla zabudowy mieszkaniowej szerego-
wej (na 1 segment): segment Ōrodkowy 
250m2 segment skrajny 400m2 na jeden 
lokal mieszkalny, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojņcej – 16 m, 

- dla zabudowy jednorodzinnej bliŎniaczej 
(jeden budynek w zabudowie bliŎniaczej) 
– 14 m, 

- dla zabudowy szeregowej (segment 
Ōrodkowy) – 9m, (segment skrajny) – 
14m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – dla zabudowy wolno stojņcej 
40%, dla zabudowy bliŎniaczej 50%, dla 
zabudowy szeregowej 60%; 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
11m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.1, 

c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 3 (2 z 
poddaszem uŐytkowym), 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – dla zabudowy wolno 
stojņcej 50%; dla zabudowy bliŎniaczej 
30%; dla zabudowy szeregowej 25%; 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – dla zabudowy wolno stojņ-
cej 1,0; dla zabudowy bliŎniaczej 1,3; dla 
zabudowy szeregowej 1,5; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych; zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3, 
z zastrzeŐeniem § 10 ust. 4; 

7) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy przy 
granicy działek jako zabudowy bliŎniaczej 
lub szeregowej, etapowņ (niejednoczesnņ) 
budowň i rozbudowň budynków, przy tej 
granicy jako docelowņ zabudowň w ukła-
dzie bliŎniaczym lub szeregowym oraz sy-
tuowanie zabudowy ze Ōcianņ bez otworów 
w odległoŌci 1,5m od granicy, 

8) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

9) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

10) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

11) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 
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c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6, 
7, 8, 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem i promieniowaniem, zgodnie z 
przepisami § 8 ust. 12; 

13) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) istniejņcņ zabudowň działek mieszka-
niowych i usługowych, która nie stanowi 
samowoli budowlanej, traktuje siň jako 
adaptowanņ, zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 12, 

b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 7  
pkt 3, 

d) ustala siň obowiņzek nasadzeŊ zieleni 
izolacyjnej wysokiej wzdłuŐ ul. Promyka 
– dotyczy terenów 8aMN/U, 14aMN/U, 
21aMN/U, 22aMN/U, 33aMN/U i 
41aMN/U oraz wzdłuŐ ul. BłoŊskiej – do-
tyczy terenów 13aMN/U i 27aMN/U, 

14) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10. 

b) wskaŎniki parkingowe – zgodnie z usta-
leniami § 12 ust. 8 i 9; 

15) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

16) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

17) stawka procentowa – 30%. 

§ 19.1. Wyznacza siň tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciņŐ-
liwych MN-U, w skład których wchodzņ tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami  
46MN-U, 47MN-U, 48MN-U: 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu miejscowego powyŐszymi symbolami ustala 
siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa jed-
norodzinna oraz funkcja usług nieuciņŐ-
liwych, realizowane jako zabudowa wol-
no stojņca, bliŎniacza i szeregowa, 

b) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

c) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
obiektów o funkcjach produkcyjnych i 
przemysłowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowo tworzo-
nych działek budowlanych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej wolno stojņcej 
– 500m2 z jednym lokalem mieszkal-
nym, 

- dla zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej bliŎniaczej (jeden budynek w 
zabudowie bliŎniaczej) – 500m2 z jed-
nym lokalem mieszkalnym, 

- dla zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej szeregowej (na jeden seg-
ment): segment Ōrodkowy 250m2, 
segment skrajny 400m2 z jednym lo-
kalem mieszkalnym, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych: 

- dla zabudowy jednorodzinnej i usłu-
gowej wolno stojņcej – 16m 

- dla zabudowy jednorodzinnej i usłu-
gowej bliŎniaczej (jeden budynek w 
zabudowie bliŎniaczej) – 14m 

- dla zabudowy szeregowej (na jeden 
segment): segment Ōrodkowy 9m, 
segment skrajny 14m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – dla zabudowy wolno stojņcej 
40%, dla zabudowy bliŎniaczej 50%, dla 
zabudowy szeregowej 60%; 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
11m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.1, 
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c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 3, 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – dla zabudowy wolno 
stojņcej 50%; dla zabudowy bliŎniaczej 
30%; dla zabudowy szeregowej 25%; 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – dla zabudowy wolno stojņ-
cej 1,0; dla zabudowy bliŎniaczej 1,3; dla 
zabudowy szeregowej 1,5; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych: zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3 
z zastrzeŐeniem § 10 ust. 4; 

7) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy przy 
granicy działek jako zabudowy bliŎniaczej 
lub szeregowej, etapowņ (niejednoczesnņ) 
budowň i rozbudowň budynków, przy tej 
granicy jako docelowņ zabudowň w ukła-
dzie bliŎniaczym lub szeregowym, sytu-
owanie zabudowy ze Ōcianņ bez otworów w 
odległoŌci 1,5m od granicy, 

8) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

9) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

10) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

11) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem i promieniowaniem, zgodnie z 
przepisami § 8 ust. 12; 

13) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň dzia-
łek mieszkaniowych i usługowych, która 
nie stanowi samowoli budowlanej, trak-
tuje siň jako adaptowanņ, zgodnie z usta-
leniami § 10 ust. 12, 

b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 7  
pkt 3, 

d) ustala siň ograniczenia w uŐytkowaniu 
terenów połoŐonych w pasie uciņŐliwo-
Ōci linii kolejowej – dotyczy terenów 
46MN-U, 47MN-U i 48MN-U, 

e) ustala siň ograniczenia zabudowy tere-
nów połoŐonych w pasie eksploatacyj-
nym kolektora klasy „B” szerokoŌci 11m 
– dotyczy terenów 47MN-U i 48MN-U, 

f) ustala siň obowiņzek nasadzeŊ zieleni 
izolacyjnej wysokiej wzdłuŐ ul. Połu-
dniowej – ulica 149aKDZ i 149bKDZ–  
dotyczy terenów 46MN-U, 47MN-U  
i 48MN-U; 

14) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10, 

b) wskaŎniki parkingowe – zgodnie z usta-
leniami § 12 ust. 8 i 9; 

15) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

16) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

17) stawka procentowa – 30%. 
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§ 20.1. Wyznacza siň teren zabudowy usłu-
gowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 6U/MN: 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
miejscowego powyŐszym symbolem ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: funkcja usługowa komer-
cyjna nieuciņŐliwa, 

b) dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa 
jednorodzinna towarzyszņca funkcji pod-
stawowej, 

c) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

d) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
obiektów o funkcjach produkcyjnych i 
przemysłowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowo tworzo-
nych działek budowlanych – 450m2 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych – 16m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – 60%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
16,5m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.2, 

c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 4 (3 z 
poddaszem uŐytkowym), 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 30%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 2,1; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych; zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3, 
dopuszcza siň sytuowanie zabudowy przy 
granicy działek jako zabudowy bliŎniaczej 
lub szeregowej. Dopuszcza siň etapowņ 
(niejednoczesnņ) budowň i rozbudowň bu-
dynków, przy tej granicy jako docelowņ za-
budowň w układzie bliŎniaczym lub szere-
gowym; 

7) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

8) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

9) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

10) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

11) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem i promieniowaniem, zgodnie z 
przepisami § 8 ust. 12; 

12) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň dzia-
łek mieszkaniowych i usługowych, która 
nie stanowi samowoli budowlanej, 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 12, 
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b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 7 
pkt 3; 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem zgodnie z przepisami § 8 ust. 14; 

13) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10, 

b) wskaŎniki parkingowe – zgodnie z usta-
leniami § 12 ust. 8 i 9; 

14) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

15) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

16) stawka procentowa – 30%. 

§ 21.1. Wyznacza siň tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług MW/U, w 
skład których wchodzņ tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami 32MW/U, 39MW/U, 
40MW/U, 52MW/U, 53MW/U, 54MW/U: 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu miejscowego powyŐszymi symbolami ustala 
siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z dopuszczeniem zabu-
dowy usługowej komercyjnej nieuciņŐli-
wej, realizowanej jako usługi wbudowa-
ne w budynki mieszkalne lub jako obiek-
ty wolno stojņce, 

b) dopuszczalne: nadbudowa i rozbudowa 
istniejņcej zabudowy jednorodzinnej – 
dotyczy terenów 40MW/U, 52MW/U, 
53MW/U i 54MW/U, 

c) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

d) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
obiektów o funkcjach produkcyjnych i 
przemysłowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych – 1500m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych – 20m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – 60%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
16,5m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.2, 

c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 4 (3 z 
poddaszem uŐytkowym), 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 25%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 2,1; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych; zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3; 

7) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

8) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

9) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

10) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 
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11) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem odpowiednio zgodnie z przepisa-
mi § 8 ust. 12; 

12) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň dzia-
łek mieszkaniowych i usługowych, która 
nie stanowi samowoli budowlanej, 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 12, 

b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 7  
pkt 3, 

d) ustala siň ograniczenia w uŐytkowaniu 
terenów połoŐonych w pasie uciņŐliwo-
Ōci linii kolejowej – dotyczy to terenów 
52MW/U, 53MW/U i 54MW/U, 

e) ustala siň ochronň strefy ochrony kon-
serwatorskiej - stanowiska archeologicz-
nego zgodnie z 14 ust. 3 i 4, w zakresie 
stanowiska nr AZP 58-64/10 - znajdujņ-
cego siň na terenie 52MW/U, 

f) ustala siň, Őe projekty budowlane bu-
dynków winny byń poprzedzone wyko-
naniem stosownych badaŊ gruntowo – 
wodnych; 

g) ustala siň obowiņzek nasadzeŊ zieleni 
izolacyjnej wysokiej wzdłuŐ ul. Promyka 
– dotyczy terenu 40MW/U; 

13) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z 
ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10, wskaŎniki 
parkingowe – zgodnie z ustaleniami § 12 
ust. 8 i 9; 

14) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

15) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

16) stawka procentowa – 30%. 

§ 22.1. Wyznacza siň tereny usług oŌwiaty 
UO, w skład których wchodzņ kwartały oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami 37UO i 38UO: 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu miejscowego powyŐszymi symbolami ustala 
siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: rozwój funkcji usług 
oŌwiaty, 

b) dopuszczalne: funkcje rekreacyjno - 
sportowe towarzyszņce funkcji podsta-
wowej, place zabaw dla dzieci, ogródek 
jordanowski, 

c) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci miejsc parkingowych na terenie, 

d) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowo tworzo-
nych działek budowlanych – 2000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych – 20m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – 60%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
16,5m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.2 z do-
puszczeniem dominanty przestrzennej, 

c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 4 (3 z 
poddaszem uŐytkowym), 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 15%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 2,4; 
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4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-

mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych; zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3; 

7) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

8) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

9) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

10) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

d) ustala siň obowiņzek ochrony przed ha-
łasem odpowiednio zgodnie z przepisa-
mi § 8 ust. 12; 

11) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

b) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 14, 

c) ustala siň, Őe projekty budowlane bu-
dynków winny byń poprzedzone wyko-
naniem stosownych badaŊ gruntowo – 
wodnych; 

12) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z 
ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10, wskaŎniki 
parkingowe – zgodnie z ustaleniami § 12 
ust. 8 i 9; 

13) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

14) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

15) stawka procentowa – 0%. 

§ 23.1. Wyznacza siň teren usług U, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 10U. 

2. Dla terenu 10U ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: rozwój funkcji usługo-
wych, w formie budynków wolno stojņ-
cych, 

b) dopuszczalne: funkcje mieszkaniowe i 
składowo – magazynowe towarzyszņce 
funkcji podstawowej realizowane jako 
wbudowane lub wolno stojņce, 

c) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

d) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
obiektów o funkcjach produkcyjnych i 
przemysłowych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych – 1100m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych – 16m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – 60%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
16,5m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.2, 
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c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 4 (3 z 
poddaszem uŐytkowym), 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 30%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 2,0; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych: zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3 
z zastrzeŐeniem § 10 ust. 4; 

7) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

8) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

9) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

10) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

11) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

12) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň dzia-
łek i usługowych, która nie stanowi sa-
mowoli budowlanej, zgodnie z ustale-
niami § 10 ust. 12, 

b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 7  
pkt 3; 

13) zasady obsługi komunikacyjnej: zgodnie z 
ustaleniami § 12 ust. 5 i 10, wskaŎniki par-
kingowe – zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 8 
i 9; 

14) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

15) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

16) stawka procentowa – 30%. 

§ 24.1. Wyznacza siň teren produkcji, maga-
zynowania, składów i teren usług handlu  
50P-UH. 

2. Dla terenu 50P-UH ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: funkcje produkcji, maga-
zynowania, składów i usługowo han-
dlowe, 

b) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej zabudowy mieszka-
niowej do jej Ōmierci technicznej; 

c) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych – 16m, 

b) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

a) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych – 1500m2, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
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a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – 70%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
16,5m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.2, 

c) maksymalna iloŌń kondygnacji – 4, 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 20%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 2,8; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: tynki w ga-
mie kolorów od białego do kremowego 
oraz kamieŊ i drewno w barwach natural-
nych: zakazuje siň stosowania jaskrawej ce-
ramiki i okładzin; 

5) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

6) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3 
z zastrzeŐeniem § 10 ust. 4 i ust. 12; 

7) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

8) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

9) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

10) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

11) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6, 
7, 8; 

12) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň dzia-
łek mieszkaniowych, która nie stanowi 
samowoli budowlanej, do czasu jej 
Ōmierci technicznej, 

b) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

c) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 14, 

d) ustala siň ograniczenia w uŐytkowaniu 
terenów połoŐonych w pasie uciņŐliwo-
Ōci linii kolejowej, dla zachowanej zabu-
dowy mieszkaniowej; 

e) ustala siň, Őe projekty budowlane bu-
dynków winny byń poprzedzone wyko-
naniem stosownych badaŊ gruntowo – 
wodnych; 

13) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z 
ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10, wskaŎniki 
parkingowe – zgodnie z ustaleniami § 12 
ust. 8; 

14) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

15) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

16) stawka procentowa – 30%. 

§ 25.1. Wyznacza siň teren produkcji, maga-
zynowania, składów 51P. 

2. Dla terenu 51P ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: funkcje produkcji, maga-
zynowania, składów, 

b) dopuszczalne: funkcje handlowo - usłu-
gowe towarzyszņce funkcji podstawo-
wej, 

c) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca gromadzenia odpa-
dów, konieczne zaplecze techniczne i 
miejsca postojowe realizowane w posta-
ci garaŐy wbudowanych lub miejsc par-
kingowych na terenie, 

d) wykluczone: lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ, wymienionych w § 8 ust. 11 
niniejszej uchwały oraz lokalizowanie 
nowej zabudowy mieszkaniowej; 
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2) szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzo-
nych działek budowlanych – 1500m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działek bu-
dowlanych – 16 m, 

c) zachowanie kņta połoŐenia granicy dział-
ki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego dróg w przedziale 75º – 105º; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) maksymalna wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni 
działki – 70%, 

b) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
16,5m, zgodnie z § 10 ust. 7 p.2, 

c) maksymalna liczba kondygnacji - 4, 

d) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 20%, 

e) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 2,8; 

4) materiał i kolorystyka elewacji: w gamie 
kolorów od białego do kremowego oraz 
kamieŊ i drewno w barwach naturalnych: 
zakazuje siň stosowania jaskrawej ceramiki 
i okładzin; 

5) nakazuje siň ukształtowanie elewacji w spo-
sób pochłaniajņcy hałas oraz stosowanie na 
elewacji materiałów pochłaniajņcy hałas; 

6) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki 
ceramicznej (czerwieni) z dopuszczeniem 
stonowanych odcieni grafitu i brņzów – nie 
dotyczy dachów o kņcie nachylenia poniŐej 
15°; dopuszcza siň wszystkie formy dachów 
o maksymalnym kņcie nachylenia dachu 
42°; 

7) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu umiejscowionymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a w 
przypadku, kiedy na rysunku planu miej-
scowego nie ustala siň umiejscowionej linii 
zabudowy, zgodnie z przepisami § 10 ust. 3 
i ust. 12; 

8) zasady rozmieszczania noŌników reklamo-
wych – zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 6; 

9) realizacja ogrodzeŊ – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 10; 

 

10) zasady lokalizowania małych obiektów 
handlowych (kiosków) – zgodnie z § 9  
ust. 5; 

11) zakazuje siň lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, nie zwiņzanych z podstawowņ 
funkcjņ terenu; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň objňcie szczególnņ ochronņ 
istniejņcej zieleni, zgodnie z ustaleniami 
§ 8 ust. 2, 

b) dopuszcza siň wycinkň drzew zniszczo-
nych i zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu lu-
dzi, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
§ 8 ust. 3, 

c) nakazuje siň ochronň istniejņcych zaso-
bów wód powierzchniowych i podziem-
nych, zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 6,  
7, 8, 

d) naleŐy stosowań ekrany akustyczne dla 
oddzielenia terenu od sņsiednich kwarta-
łów zabudowy; 

13) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu: 

a) nakazuje siň dostosowanie lokalizacji 
nowych budynków na działkach do ist-
niejņcego drzewostanu i ukształtowania 
terenu, 

b) ustala siň realizacjň garaŐy i budynków 
gospodarczych zgodnie z § 10 ust. 14, 

c) ustala siň ograniczenia zabudowy tere-
nów połoŐonych w pasie eksploatacyj-
nym kolektora klasy „B” szerokoŌci 11m, 

d) ustala siň, Őe projekty budowlane bu-
dynków winny byń poprzedzone wyko-
naniem stosownych badaŊ gruntowo – 
wodnych; 

14) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z 
ustaleniami § 12 ust. 5, 7 i 10, wskaŎniki 
parkingowe – zgodnie z ustaleniami § 12 
ust. 8; 

15) zasady wyposaŐenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ zgodnie z ustaleniami § 13 ni-
niejszej uchwały; 

16) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie 
i uŐytkowanie terenów zgodnie z ustale-
niami § 15 niniejszej uchwały; 

17) stawka procentowa – 30%. 
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§ 26. Wyznacza siň tereny ulic komunikacji pieszej i rowerowej KP, dla których ustala siň: 
 

Symbol terenu Nazwa obiektu Funkcja ulicy SzerokoŌń w liniach  
rozgraniczajņcych 

Zasady zagospodarowania 
przekroju poprzecznego 

1 2 3 4 5 

1) 109 KP czňŌń ulicy Morelowej Piesza 4m Jednoprzestrzenna. 

2) 118KP Kowalika Piesza 4m Jednoprzestrzenna. 

3) 119 KP Podmokła Piesza 3m Jednoprzestrzenna. 

4) stawka procentowa – 0%. 

 
§ 27. Wyznacza siň tereny dróg wewnňtrznych KDW, dla których ustala siň: 
 

 Symbol  
terenu 

Nazwa obiektu Funkcja ulicy SzerokoŌń w liniach 
rozgraniczajņcych 

Zasady zagospodarowania  
przekroju poprzecznego 

1 2 3 4 5 6 

1) 107KDW a/b Agrestowa Wewnňtrzna 6/8-10m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki lub jednoprzestrzenna. 

2) 108KDW Kowalika Wewnňtrzna 6m Jednoprzestrzenna. 

3) 116KDW do Podmokłej Wewnňtrzna 6m  
wg parcelacji 

Jednoprzestrzenna. 

4) 117KDW Kowalika Wewnňtrzna 6m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki lub jednoprzestrzenna. 

5) 127 KDW od ulicy BłoŊskiej Wewnňtrzna 6m Jednoprzestrzenna. 

6) 129 KDW Wrzosowa Wewnňtrzna 6-7m Jednoprzestrzenna. 

7) 133KDW Wróbla Wewnňtrzna 6m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki lub jednoprzestrzenna. 

8) 134KDW od BłoŊskiej Wewnňtrzna 8m Jednoprzestrzenna. 

9) 136KDW od BłoŊskiej Wewnňtrzna 4m Jednoprzestrzenna. 

10) 121KDW CzereŌniowa Wewnňtrzna 10m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki lub jednoprzestrzenna. 

11) 122KDW Słowicza Wewnňtrzna 6m Jednoprzestrzenna. 

12) 123KDW Gňsia Wewnňtrzna 7-9m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki lub jednoprzestrzenna. 

13) 138KDW od Rzewuskiego Wewnňtrzna 6m Jednoprzestrzenna. 

14) 142KDW Jubilerska Wewnňtrzna 8m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki lub jednoprzestrzenna. 

15) 143KDW dojazd do terenu 
37UO 

Wewnňtrzna 10m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki, szpaler drzew. 

16) 146KDW  Wewnňtrzna 4m Jednoprzestrzenna 

17) 147KDW Murarska Wewnňtrzna 8m  
wg parcelacji 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, 
chodniki. 

18) stawka procentowa 0%. 

 
§ 28.1. Wyznacza siň teren placu miejskiego – 

teren zieleni urzņdzonej oraz komunikacji ozna-
czony na rysunku planu symbolem 55 KPP-ZP. 

1) przeznaczenie terenu: plac parkingowy, zie-
leŊ urzņdzona publiczna; 

2) minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej – 20%; 

3) dla terenu 55KPP-ZP ustala siň zachowanie 
istniejņcej funkcji i zabudowy z dopuszcze-
niem jej remontów bez prawa powiňkszania 
kubatury budynku. 

4) Stawka procentowa – 0%. 

§ 29.1. Wyznacza siň teren transportu kole-
jowego i komunikacji 49KK/KD. 

2. Ustala siň zachowanie istniejņcych funkcji 
kolejowych, ich ewentualnņ modernizacjň z do-
puszczeniem przeznaczenia czňŌci terenu pod 
rozbudowň ulicy zbiorczej 148KDZ. 

3. Dopuszcza siň realizacjň parkingów. 

4. Stawka procentowa – 0%. 
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§ 30. Wyznacza siň tereny ulic publicznych, dla których ustala siň: 
 

 Symbol terenu Nazwa obiektu Funkcja 
ulicy 

SzerokoŌń 
w liniach  

rozgraniczajņcych 

Zasady zagospodarowania  
przekroju poprzecznego 

 1 2 3 4 5 

1) 101KDZa/b/c Promyka Zbiorcza 14-17m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 
Stanowisko archeologiczne AZP 58-64/10 
zgodnie § 14 ust. 3 i 4. 

2) 102KDL Bagnista Lokalna 10-11m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 

3) 103KDD Projektowana Dojazdowa 10m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 
4) 104KDD JaŌminowa Dojazdowa 10m  

wg parcelacji 
Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

5) 105KDD Winogronowa Dojazdowa 8-10m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 113aKDD Stanowi-
sko archeologiczne AZP 58-64/6 zgodnie z 
§ 14 ust. 3 i 4. 

6) 106KDDa/b/c Porzeczkowa Dojazdowa 10/10/11m  
wg parcelacji 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

7) 110KDD Morelowa Dojazdowa 10-11m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 118aKDD. Stanowi-
sko archeologiczne AZP 58-64/6 zgodnie z 
§ 14 ust. 3 i 4. 

8) 111KDL a/b/c/d Magnolii Lokalna 13/13/23/13m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki, 
w czňŌci „c” miejsca parkingowe 

9) 112KDD Konwaliowa Dojazdowa 9m  
analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

10) 113KDD Liliowa Dojazdowa 9m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

11) 114KDL WiŌniowa Lokalna 12-20m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
12) 120KDD Podmokła Dojazdowa 9-10m  

analiza 
Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

13) 115KDD Projektowana Dojazdowa 10m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna, rów. 

14) 128KDD a/b Przechodnia Wewnňtrzna 6-10/8m  
analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

15) 124KDD Kacza Dojazdowa 9-10m  
analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

16) 125KDD Fabryczna Dojazdowa 9m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

17) 126KDD Wierzbowa Dojazdowa 9-11m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 

18) 130KDD Jałowcowa Dojazdowa 8-9m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

19) 131KDD Wņska Dojazdowa 9m analiza Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

20) 132KDD Malinowa Dojazdowa 9m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

21) 135KDD ŏelazna Dojazdowa 10m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

22) 137kDDa/b Rzewuskiego Dojazdowa 10/8m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 
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23) 150KDD Pływacka Dojazdowa 5-5,5m  

w obszarze planu 
Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

24) 139KDDa/b Kaletnicza Dojazdowa 10-11/10-13m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

25) 140KDLa/b Stolarska Lokalna 13/12-17m Przekrój 1x2, wydzielona jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna, rów 

26) 141KDLa/b/c Robotnicza Lokalna 19/12/12m Przekrój 1x2, wydzielona jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna, rów 

27) 144KDD Złotnicza Dojazdowa 8-9m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

28) 145KDL Kowalska Lokalna 12m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

29) 148KDZ Południowa Zbiorcza 15-25m  
analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 

30) 149KDZa/b Nowo  
Południowa 

Zbiorcza 20/18m  
analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 

31) 151KDDa/b InŐynierska Dojazdowa 9-15/22m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 
155a KDZ. Stanowisko archeologiczne AZP 
58-64/10 zgodnie z § 14 ust. 3 i 4. 

32) 153KDD Młynarska Dojazdowa 13m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 

33) 152KDD Wilcza Dojazdowa 8/10m  
wg parcelacji 

analiza 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki 
lub jednoprzestrzenna. 

34) 154KDD WaryŊskiego Dojazdowa 14m Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 
Stanowisko archeologiczne AZP 58-64/10 
zgodnie z § 14 ust. 3 i 4. 

35) 155KDZ WaryŊskiego Zbiorcza 8m  
w obszarze planu 

Przekrój 1x2, wydzielone: jezdnia, chodniki. 
Stanowisko archeologiczne AZP 58-64/10 
zgodnie § 14 ust. 3 i 4. 

36) stawka procentowa 0%. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 31. Na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego czňŌci obszaru Gņsin Miesz-
kaniowy w Pruszkowie uchwalonego uchwałņ nr 
XLV/517/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
31 sierpnia 2006r. (opublikowanņ w Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego Nr 214, poz. 
8120). 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza siň Pre-
zydentowi Miasta Pruszkowa. 

§ 33. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
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lek. med. Henryk Wacławek 
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