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UCHWAŁA Nr XII/99/11 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

 z dnia 24 paŝdziernika 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków  
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.  
Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.) - uchwala sić,  
co nastćpuje:  

§ 1. W paragrafie 5 uchwały nr XI/83/11 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 

2011r. w sprawie określenia trybu i kryteriów 
oceny wniosków o realizacjć zadania publiczne-
go w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2011r. Nr 181, poz. 5593) skreśla sić 
ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta: 

mgr Dariusz Kulma 
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UCHWAŁA Nr 83/VIII/2011 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap II. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz na podstawie art. 20 i 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami), w związku z 
uchwałą nr 280/XXI/2008 Rady Gminy Leszno-
wola z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lesznowola dla czćści wsi Nowa Wola i Zgorzała 
– etap II, po zbadaniu i stwierdzeniu zgodności z 
zapisami obowiązującego Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lesznowola przyjćtego uchwałą 
Rady Gminy Lesznowola nr 30/IV/2011 z dnia  
15 marca 2011r. oraz stanem faktycznym zago-
spodarowania terenu objćtego planem uchwala 
sić, co nastćpuje: 

 
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Lesznowola 
dla czćści wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap II 
zwany dalej planem, składający sić z: 

1) czćści tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) czćści graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1: 1000, bćdący integralnym za-
łącznikiem graficznym nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, bćdący integralnym za-
łącznikiem nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, bćdący integralnym załącznikiem nr 3 
do uchwały. 
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2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
określone uchwałą nr 280/XXI/2008 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla czćści wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II, oznaczone są na rysunku pla-
nu w skali 1: 1000, bćdącym załącznikiem gra-
ficznym nr 1 do uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest: 

1) ustalenie zasad udostćpniania nowych tere-
nów pod zabudowć umoşliwiający prze-
strzenny rozwój wsi Nowa Wola oraz Zgorza-
ła z uwzglćdnieniem rozwoju zrównowaşo-
nego; 

2) poprawć ładu przestrzennego poprzez świa-
dome kształtowanie przestrzeni terenów 
wiejskich i podmiejskich oraz uporządkowa-
nie zagospodarowania przestrzennego i na-
danie nowych form przestrzennych przy mi-
nimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikających 
z przeznaczenia terenów dla róşnych funkcji. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czćści wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II, stanowiące przepisy 
gminne, obejmujący obszar określony w § 1 
niniejszej uchwały; 

2) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Lesznowola, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć 
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku 
w skali 1:1000, bćdącym integralnym za-
łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze planu - naleşy przez to rozumieć 
obszar określony na załączniku graficznym, 
granicami obszaru objćtego ustaleniami 
planu, zgodnie z § 1, ust. 2; 

5) terenie - naleşy przez to rozumieć najmniej-
szą wydzieloną liniami rozgraniczającymi, 
jednostkć ustaleń planu, oznaczoną nume-
rem i symbolem literowym, dla której usta-
lono przepisy szczegółowe; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie dominujące 
ustalone dla danego terenu; 

7) dopuszczalnym przeznaczeniu – naleşy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, 
inne niş podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

8) linii rozgraniczającej – naleşy przez to ro-
zumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
określające granice terenów o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania; 

9) usługach publicznych - naleşy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizo-
wane całkowicie lub czćściowo z funduszy 
publicznych w dziedzinach takich jak: na-
uka, oświata, kultura, zdrowie i opieka spo-
łeczna, administracja publiczna, sport i re-
kreacja, oraz w innych dziedzinach o cha-
rakterze ogólnospołecznym, realizowanych 
w ramach zadań własnych przez samorząd 
lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub 
wprowadzonych w drodze negocjacji przez 
administracjć rządową; 

10) usługach komercyjnych - naleşy przez to 
rozumieć usługi ogólnie dostćpne, słuşące 
zaspokajaniu popytu ludności na wszelkie-
go rodzaju towary i usługi, nastawione na 
przynoszenie dochodu; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce li-
nie, określające najmniejszą dopuszczalną 
odległość zewnćtrznego lica budynku od 
ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub in-
nego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominićciem loggii, balkonów, wykuszy 
wysunićtych poza obrys budynku oraz ele-
mentów wejść do budynku: schodów, po-
destów, pochylni dla niepełnosprawnych i 
zadaszeń; 

12) wskaŝniku intensywności zabudowy - nale-
şy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni całkowitych wszystkich kondy-
gnacji naziemnych wszystkich budynków o 
charakterze trwałym, połoşonych w grani-
cach nieruchomości, do całej powierzchni 
tej nieruchomości; 

13) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej - naleşy przez to rozumieć minimalną 
powierzchnić terenu z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający natural-
ną wegetacjć, a takşe 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z taką nawierzchnią, 
nie mniej jednak niş 10 m2, oraz wodć po-
wierzchniową na tym terenie; 

14) maksymalnej wysokości budynku – naleşy 
przez to rozumieć wysokość budynku lub 
jego czćści liczoną od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu do budynku lub 
jego czćści do górnej płaszczyzny stropu 
bądŝ najwyşej połoşonej krawćdzi stropo-
dachu nad najwyşszą kondygnacją uşytko-
wą, łącznie z grubością izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej, albo do najwyşszej 
połoşonej górnej powierzchni innego przy-
krycia. 
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§ 4.1. Dla całego obszaru, objćtego uchwałą, 
plan określa: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

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

5) wymagania wynikające z potrzeby kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŝniki intensywności zabudowy; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów, oraz ograniczenia w ich uşytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy; 

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

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

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć za wzrost wartości nieru-
chomości spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. Plan nie określa granic terenów górni-
czych, granic terenów naraşonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz terenów zagroşonych 
osuwaniem sić mas ziemnych, gdyş takie tereny 
i obiekty nie wystćpują w obszarze opracowa-
nia. Plan nie określa szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości objć-
tych planem miejscowym. 

3. Ustalenia planu określone są w treści ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

§ 5.1. Na rysunku planu, o którym mowa w 
§ 1, ust. 1, przedstawiono graficznie: 

1) oznaczenia obowiązujące: 

a) granica obszaru objćtego ustaleniami pla-
nu; 

b) linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania; 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

d) przeznaczenie terenów. 

2) oznaczenia obowiązujące wynikające z prze-
pisów odrćbnych: 

a) tereny zmeliorowane. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny lub postulo-
wany. 

§ 6.1. Plan wyodrćbnia tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych sposobach zagospoda-
rowania, wyznaczone liniami rozgraniczającymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, w 
tym usług publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
w tym usług publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 
8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U; 

3) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
- usługi komercyjne oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 
4U/MN, 5U/MN, 6U/MN; 

4) teren zabudowy usługowej oraz zabudowy 
produkcyjnej, składów i magazynów, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1U/P; 

5) teren zabudowy usług z zielenia towarzy-
szącą w tym usługi publiczne, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1U/Z; 

6) teren zabudowy usług sportu, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1Us; 

7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 
4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP; 

8) teren drogi zbiorczej, oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 1KDZ; 

9) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 
4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 
10KDL; 

10) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 
9KDD, 10KDD, 11KDD; 

11) tereny pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KPJ, 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ. 

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na ry-
sunku planu, określają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów. 

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, określają numery poszczególnych 
terenów o tym samym przeznaczeniu podsta-
wowym. 
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§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbćdne do wykonania projektu bu-
dowlanego, naleşy ustalać według ustaleń 
ogólnych dla całego obszaru ( rozdział 2) oraz 
ustaleń szczegółowych dla poszczególnych te-
renów (rozdział 3) z uwzglćdnieniem ustaleń w 
zakresie komunikacji (rozdział 4) oraz infrastruk-
tury technicznej (rozdział 5). 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§ 8.1. Plan ustala zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego na całym 
obszarze planu: 

1) oddziaływania na tereny sąsiednie nie po-
winny naruszać obowiązujących przepisów 
odrćbnych; 

2) obowiązek zachowania i utrzymania droşno-
ści istniejących odkrytych rowów odwadnia-
jących; 

3) maksymalną ochronć istniejących zadrze-
wień, nie kolidujących z zamierzeniem bu-
dowlanym a spełniających funkcje ekologicz-
ne oraz maksymalne nasycanie terenów zie-
lenią; 

4) ograniczenie do minimum trwałego prze-
kształcania powierzchni ziemi podczas wyko-
nywania prac ziemnych związanych z realiza-
cją inwestycji, jak i wykonanie działań o cha-
rakterze kompensacyjnych po zakończeniu 
realizacji inwestycji; 

5) zachowanie lokalnych powiązań przyrodni-
czych z terenami otaczającymi poprzez za-
chowanie rowów, zadrzewień i zakrzewień 
towarzyszących oraz ich wzbogacenie, a tak-
şe stosowanie ogrodzeń umoşliwiających 
migracjć drobnej zwierzyny poprzez np. 
otwory o średnicy min. 15 cm wykonane w 
podmurówce, przy powierzchni terenu, roz-
mieszczone w odstćpach nie wićkszych niş 
5m lub prześwitów o szerokości 10 cm po-
mićdzy podmurówką a aşurowymi elemen-
tami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki 
nie przekracza 10cm; 

6) selekcjć i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjćtym 
w gospodarce komunalnej gminy. 

2. Plan zakazuje: 

1) lokalizacji przedsićwzićć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, okre-
ślonych na podstawie przepisów odrćbnych 
na całym obszarze opracowania za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu dróg i 
infrastruktury technicznej; 

2) lokalizacji przedsićwzićć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych na podstawie przepisów odrćb-
nych na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami literowymi Us, ZP za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 
dróg i infrastruktury technicznej; 

3) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
bytowych, komunalnych oraz przemysło-
wych do wód powierzchniowych i do gruntu; 

4) zmiany stosunków wodnych, jeşeli powoduje 
to szkodć na podstawie przepisów odrćb-
nych; 

5) nasadzeń drzew i krzewów w odległości 
mniejszej niş 15,0m od osi skrajnego toru ko-
lejowego; 

6) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz pro-
wadzenia działalności usługowej i wytwór-
czej mogącej powodować: 

a) emisjć do powietrza zanieczyszczeń o cha-
rakterze odorowym; 

b) wprowadzania do powietrza atmosferycz-
nego zanieczyszczeń w ilościach powodu-
jących przekroczenia norm dopuszczal-
nych stćşeń; 

c) przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
emisji hałasu dla terenów sąsiednich 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. W zakresie ogrzewania lokalnego plan na-
kazuje ogrzewanie budynków ze ŝródeł bez-
piecznych ekologicznie, z preferencją do stoso-
wania niskoemisyjnych czynników grzewczych. 

4. Na terenie objćtym planem wystćpują 
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, 
rowy i rurociągi podziemne, które wymagają 
ochrony na podstawie przepisów odrćbnych. 
Granice terenów zmeliorowanych zaznaczono 
na rysunku planu. Dla ochrony urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych, rowów i rurocią-
gów podziemnych plan wprowadza nastćpujące 
ustalenia: 

1) w celu zachowania prawidłowego funkcjo-
nowania urządzeń melioracji wodnych zale-
cana jest przebudowa bądŝ likwidacja urzą-
dzeń melioracyjnych obejmujących całe dzia-
ły drenarskie lub działki rolne w celu przysto-
sowania terenu do celów budowlanych; 

2) obowiązek uzgodnienia projektu budowy 
budynku, na etapie pozwolenia na budowć 
oraz innych inwestycji związanych z wyko-
nywaniem prac ziemnych z właściwym za-
rządcą melioracji i urządzeń wodnych; 
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3) utrzymanie przez właścicieli działek urządzeń 

melioracyjnych znajdujących sić w granicy 
naleşących do nich nieruchomości; 

4) lokalizacjć ogrodzeń w odległości min. 1,5m 
od górnej krawćdzi skarpy rowu oraz zakaz 
zabudowy w odległości 7m od górnej krawć-
dzi skarpy rowu; 

5) nakaz wykonania przebudowy rurociągów 
melioracyjnych w przypadku wystąpienia ko-
lizji z budynkami (niezaleşnie od głćbokości 
ich posadowienia) i powierzchniami utwar-
dzonymi – na podstawie projektu i pozwole-
nia wodno prawnego; 

6) w przypadku wystćpowania kolizji rurocią-
gów melioracyjnych z inwestycją liniową lub 
przyłączami – podjćcie działań słuşących 
ochronie systemu melioracyjnego, zgodnie z 
moşliwościami technicznymi właściwymi dla 
rodzaju wykonywanych mediów; 

7) niezwłoczną naprawć pod nadzorem osoby 
posiadające kwalifikacje w dziedzinie melio-
racji wodnych – w przypadku uszkodzenia ru-
rociągów melioracyjnych; 

8) wykonywania nasadzeń drzew i krzewów na 
trasie i w bezpośrednim sąsiedztwie istnieją-
cych rurociągów melioracyjnych bez uprzed-
niego zabezpieczenia tych urządzeń przed za-
rastaniem korzeniami. 

5. Plan wyznacza tereny przeznaczone pod 
zabudowć, dla których naleşy przyjąć dopusz-
czalne poziomy hałasu: 

- dla terenów oznaczonych symbolem litero-
wym MN, jak dla zabudowy mieszkaniowej; 

- dla terenów oznaczonych symbolami litero-
wymi MN/U, U/MN, U/Z, jak dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej; 

- dla terenu oznaczonego symbolem litero-
wym Us, jak dla zabudowy związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
şy. 

§ 9. Na terenie opracowania nie wystćpują 
obiekty objćte ochroną konserwatorską oraz 
stanowiska archeologiczne, dla których naleşa-
łoby ustalić zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej. 

§ 10.1. Plan na całym obszarze opracowania 
określa nastćpujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1) plan ustala granice pomićdzy terenami o 
róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania w postaci linii rozgrani-
czających; 

2) plan wyznacza nieprzekraczalną linić zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) plan zakazuje lokalizacji reklam wolnostoją-
cych oraz reklam na ścianach zewnćtrznych 
budynków o powierzchni reklamowej powy-
şej 4m2na całym terenie opracowania; 

4) wszystkie, niezbćdne dla prawidłowego 
funkcjonowania obszaru obiekty i urządzenia, 
a w szczególności drogi, dojścia i dojazdy, 
moşna realizować na kaşdym etapie funkcjo-
nalnym terenu, w sposób zgodny z ustale-
niami planu oraz przepisami odrćbnymi. 

2. Plan dopuszcza, na wszystkich terenach 
wyznaczonych w planie, dokonywanie podziału 
działki, którego celem jest powićkszenie sąsied-
niej nieruchomości lub regulacja istniejących 
granic działek. Warunkiem wykonania takiego 
podziału jest zachowanie parametrów działki 
dzielonej, umoşliwiających lokalizacjć zabudowy 
i rozmieszczenie niezbćdnych elementów zago-
spodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasa-
dami zagospodarowania określonymi w planie. 

3. Plan dopuszcza realizacjć zabudowy na 
działkach mniejszych niş normatywne, o ile ich 
podział geodezyjny został dokonany przed wej-
ściem w şycie niniejszej uchwały lub pod wa-
runkiem dokonania podziału niezaleşnie od 
ustaleń planu na podstawie przepisów odrćb-
nych bez wzglćdu na datć dokonania tego po-
działu. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 
8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 1U/MN, 
2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN, 1U/Z 
plan dopuszcza moşliwość połączenia lub po-
działu działek zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
przy zachowaniu nastćpujących warunków: 

1) granice nowo wydzielonych działek budow-
lanych powinny być prostopadłe do linii roz-
graniczających dróg publicznych lub dróg 
wewnćtrznych z tolerancja do 200; 

2) wielkość nowo wydzielanej działki budowla-
nej nie moşe być mniejsza niş 1000m2 z tole-
rancja do 10%; 

3) dopuszcza sić wydzielenie i zainwestowanie 
działek o powierzchni mniejszej niş określona 
w pkt 2 wyłącznie: 

a) w celu powićkszenia sąsiedniej nierucho-
mości pod warunkiem, şe działka, z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnie nie mniejszą, niş określona w 
pkt 2; 
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b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej; 

4) przy wydzielaniu działek naleşy zapewnić 
dostćp do drogi publicznej; 

5) minimalna szerokość drogi wewnćtrznej do  
6 działek budowlanych – 6,0m; 

6) minimalna szerokość drogi wewnćtrznej do 
wićcej niş 6 działek budowlanych – 8,0m. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1U/P plan dopuszcza moşliwość po-
łączenia lub podziału działek zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, przy zachowaniu nastćpują-
cych warunków: 

1) granice nowo wydzielonych działek budow-
lanych powinny być prostopadłe do linii roz-
graniczających dróg publicznych lub dróg 
wewnćtrznych z tolerancja do 200; 

2) wielkość nowych wydzielonych działek bu-
dowlanych nie moşe być mniejsza niş 
1000m2 z tolerancją do 10%; 

3) dopuszcza sić wydzielenie i zainwestowanie 
działek o powierzchni mniejszej niş określona 
w pkt 2 wyłącznie: 

a) w celu powićkszenia sąsiedniej nierucho-
mości pod warunkiem, şe działka z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnie nie mniejszą, niş określona w 
pkt 2; 

b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej; 

4) przy wydzielaniu działek naleşy zapewnić 
dostćp do drogi publicznej; 

5) minimalna szerokość drogi wewnćtrznej – 
6,0m; 

6. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami literowymi Us oraz ZP plan do-
puszcza moşliwość podziału działek w celu loka-
lizacji obiektów infrastruktury technicznej. 

§ 11. Obszar objćty planem znajduje sić w 
zasićgu nieprzekraczalnych powierzchni ograni-
czających wysokość zabudowy obiektów bu-
dowlanych i naturalnych określonych w doku-
mentacji rejestracyjnej lotniska im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Powyşsze ograniczenia 
wysokości obejmują równieş wszystkie urządze-
nia lokalizowane na dachach. 

§ 12.1. Plan ustala tereny dróg publicznych 
oraz tereny pieszo-jezdne, jako tereny o charak-
terze przestrzeni publicznych. 

 

 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic, chodników i placów w spo-
sób umoşliwiający korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć zieleni i obiektów 
małej architektury w przestrzeni publicznej 
na terenie drogi publicznej na warunkach 
określonych w przepisach odrćbnych; 

3) stosowanie jednakowych elementów małej 
architektury, takich jak latarnie, kosze na 
śmieci, słupki. 

§ 13. Plan określa sposoby i terminy tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i uşyt-
kowania terenów: 

1) do czasu realizacji inwestycji o przeznaczeniu 
określonym w planie, na poszczególnych te-
renach dopuszcza sić utrzymanie dotychcza-
sowego zagospodarowania funkcjonalnego; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów tym-
czasowych na potrzeby prowadzenia budowy 
w obrćbie działki budowlanej, na której reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w okresie 
waşności pozwolenia na budowć. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej i usług, w tym usług 
publicznych, budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, budynki usług komercyjnych i usług 
publicznych; 

2) dopuszczalne przeznaczenie – budynki ga-
raşowe i gospodarcze, parkingi, dojścia i 
dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, infrastruktura techniczna; 

3) realizacjć nowej zabudowy w oparciu o 
istniejące i projektowane podziały na działki 
budowlane zgodnie z zasadami i warunka-
mi podziału nieruchomości określonymi w 
§ 10; 

4) zachowanie istniejącej zabudowy polegają-
ce na moşliwości przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy istniejących budynków na za-
sadach określonych w niniejszym paragra-
fie. 
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5) dopuszcza sić remonty, nadbudowć, wy-

mianć dachu istniejących budynków znaj-
dujących sić pomićdzy projektowanymi li-
niami rozgraniczającymi wyznaczającymi 
drogi a wyznaczoną nieprzekraczalną linią 
zabudowy, rozbudowa takich budynków 
moşe sić odbywać tylko z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) nastćpujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowani terenu: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce 
obowiązuje zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

b) lokalizacjć budynków o przeznaczeniu 
podstawowym, jako wolnostojących, 
bliŝniaczych lub szeregowe; 

c) lokalizacjć budynków garaşowych i go-
spodarczych wbudowanych w bryłć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym, 
dobudowanych lub wolnostojących. 
Plan dopuszcza realizacjć budynków ga-
raşowych i gospodarczych przy granicy 
działki, jednak nie wyşszych niş 5,0m; 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 50% powierzchni działki budow-
lanej; 

e) wskaŝnik intensywności zabudowy - do 
0,8; 

f) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu podstawowym – do 
12,0m, 

g) maksymalna wysokość budynków gara-
şowych i gospodarczych – do 6,0m; 

h) dachy budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym naleşy projektować o kącie 
nachylenia połaci w zakresie od 00do 450. 

i) dachy budynków garaşowych i gospo-
darczych naleşy projektować o kącie na-
chylenia połaci w zakresie od 00do 450; 

7) ewentualne uciąşliwości obiektów i urzą-
dzeń projektowanych lub istniejących nie 
mogą naruszać obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych; 

8) w odległości 6,0m od osi istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
15kV: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz pomieszczeń na stały 
pobyt ludzi; 

b) w indywidualnych przypadkach, odstćp-
stwa od tej zasady moşe udzielić właści-
ciel linii; 

c) naleşy uzgodnić warunki lokalizacji 
wszelkich obiektów z właścicielem linii; 

d) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów tych gatunków, których natu-
ralna wysokość moşe przekroczyć 3,0; 

e) nakaz przycinania drzew i krzewów ro-
snących pod liniami elektroenergetycz-
nymi; 

f) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 

9) w pasie technologicznym istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
220kV o szerokości 50 metrów (po 25 me-
trów w obie strony od osi linii): 

a) ustala sić zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, tj. 

- zakazuje sić lokalizacji budynków 
mieszkalnych i budynków uşyteczno-
ści publicznej typu szkoła, szpital, in-
ternat, şłobek, przedszkole i podobne 
oraz innych obiektów publicznych ta-
kich jak ogród publiczny, plac targo-
wy, ogródki działkowe, teren koszar 
itd., 

- zakazuje sić lokalizacji miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, 
turystyczną, rekreacyjną, 

- w indywidualnych przypadkach, od-
stćpstwa od tej zasady moşe udzielić 
właściciel linii; 

b) naleşy uzgodnić warunki zagospodaro-
wania terenu oraz lokalizacjć wszelkich 
obiektów budowlanych z właścicielem 
linii; 

c) zakazuje sić tworzenia hałd, nasypów w 
pasie technologicznym linii oraz sadze-
nia roślin wysokich pod linią i w odle-
głości 5,5m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu fazowego ( w świetle ko-
rony); 

d) sadzenie drzew w pasie technologicz-
nym linii w uzgodnieniu z Właścicielem 
linii; 

e) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 
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f) dopuszcza sić ewentualną budowć elek-
troenergetycznej linii wielotorowej, wie-
lonapićciowej po trasie istniejącej linii 
elektroenergetycznych 220kV. Istniejąca 
linia elektroenergetyczna zostanie w ta-
kim przypadku poddana rozbiórce przed 
realizacją nowej linii. Dopuszcza sić tak-
şe odbudowć, rozbudowć, przebudowć i 
nadbudowć istniejącej linii oraz linii, któ-
ra w przyszłości zostanie ewentualnie 
wybudowana na jej miejscu. Realizacja 
inwestycji po trasie istniejącej linii nie 
wyklucza moşliwości rozmieszczenia 
słupów oraz podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbćdnych do korzystania z linii w in-
nych niş dotychczasowe miejscach; 

10) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 
plan wprowadza: 

a) strefy ochronne gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 400 o szerokości po 17,5m 
od osi gazociągu z zakazem lokalizacji 
budynków mieszkalnych oraz po 15,0m 
od osi gazociągu z zakazem lokalizacji 
budynków gospodarczych i garaşowych; 

b) lokalizacjć innych budynków niewymie-
nionych w lit.a) w zasićgu stref ochron-
nych od gazociągu wysokiego ciśnienia 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

c) kaşda lokalizacja obiektów terenowych w 
odległości mniejszej niş 17,5m od osi 
gazociągu wysokiego ciśnienia powinna 
być uzgodniona z właściwym operato-
rem gazociągu; 

d) lokalizowanie ogrodzeń w obowiązującej 
strefie ochronnej po uzgodnieniu z ope-
ratorem gazociągu; 

11) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 8MN, 9MN, 10MN zlokalizowane są w 
sąsiedztwie terenu komunikacji kolejowej 
bćdącej ŝródłem uciąşliwości; 

12) przy realizacji inwestycji zaleca sić stoso-
wanie środków technicznych zmniejszają-
cych uciąşliwości komunikacji kolejowej; 

13) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych peł-
nych i aşurowych oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 

14) lokalizacjć ogrodzeń o maksymalnej wyso-
kości do 1,80m (w tym wysokość podmu-
rówki do 40cm) w liniach rozgraniczających 
tereny dróg. Plan dopuszcza odstćpstwo od 
zasady lokalizowania ogrodzeń w wyzna-
czonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znaj-

dują sić drzewa lub szpalery drzew, ogro-
dzenie naleşy wówczas lokalizować poza li-
nią drzew na terenie przeznaczonym pod 
zabudowć; 

15) w zagospodarowaniu działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny przy uwzglćdnieniu 
wskaŝników określonych w Rozdziale 4; 

16) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowć zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w Rozdziale 5. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 
9MN/U, 10MN/U, 11MN/U plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa, w tym usługi pu-
bliczne, budynki mieszkalne, wolnostojące 
budynki usług komercyjnych; 

2) dopuszczalne przeznaczenie – budynki ga-
raşowe i gospodarcze, parkingi, dojścia i 
dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, infrastruktura techniczna; 

3) realizacjć nowej zabudowy w oparciu o 
istniejące i projektowane podziały na działki 
budowlane zgodnie z zasadami i warunka-
mi podziału nieruchomości określonymi w 
§ 10; 

4) zachowanie istniejącej zabudowy polegają-
ce na moşliwości przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy istniejących budynków na za-
sadach określonych w niniejszym paragra-
fie. 

5) dopuszcza sić remonty, nadbudowć, wy-
mianć dachu istniejących budynków znaj-
dujących sić pomićdzy projektowanymi li-
niami rozgraniczającymi wyznaczającymi 
drogi a wyznaczoną nieprzekraczalną linią 
zabudowy, rozbudowa takich budynków 
moşe sić odbywać tylko z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) nastćpujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowani terenu: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce 
obowiązuje zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

b) lokalizacjć budynków o przeznaczeniu 
podstawowym, jako wolnostojących lub 
bliŝniaczych; 

c) lokalizacjć budynków garaşowych i go-
spodarczych wbudowanych w bryłć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym, 
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dobudowanych lub wolnostojących. 
Plan dopuszcza realizacjć budynków ga-
raşowych i gospodarczych przy granicy 
działki, jednak nie wyşszych niş 5,0m; 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 50% powierzchni działki budow-
lanej; 

e) wskaŝnik intensywności zabudowy - do 
0,8; 

f) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu podstawowym – do 
12,0m, 

g) maksymalna wysokość budynków gara-
şowych i gospodarczych – do 6,0m; 

h) dachy budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym naleşy projektować o kącie 
nachylenia połaci w zakresie od 00do 450; 

i) dachy budynków garaşowych i gospo-
darczych naleşy projektować o kącie na-
chylenia połaci w zakresie od 00do 450; 

7) ewentualne uciąşliwości obiektów i urzą-
dzeń projektowanych lub istniejących nie 
mogą naruszać obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych; 

8) w odległości 6,0m od osi istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
15kV: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz pomieszczeń na stały 
pobyt ludzi; 

b) w indywidualnych przypadkach, odstćp-
stwa od tej zasady moşe udzielić właści-
ciel linii; 

c) naleşy uzgodnić warunki lokalizacji 
wszelkich obiektów z właścicielem linii; 

d) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów tych gatunków, których natu-
ralna wysokość moşe przekroczyć 3,0; 

e) nakaz przycinania drzew i krzewów ro-
snących pod liniami elektroenergetycz-
nymi; 

f) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 

9) w pasie technologicznym istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
220kV o szerokości 50 metrów (po 25 me-
trów w obie strony od osi linii): 

a) ustala sić zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, tj. 

- zakazuje sić lokalizacji budynków 
mieszkalnych i budynków uşyteczno-
ści publicznej typu szkoła, szpital, in-
ternat, şłobek, przedszkole i podobne 
oraz innych obiektów publicznych ta-
kich jak ogród publiczny, plac targo-
wy, ogródki działkowe, teren koszar 
itd., 

- zakazuje sić lokalizacji miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, 
turystyczną, rekreacyjną, 

- w indywidualnych przypadkach, od-
stćpstwa od tej zasady moşe udzielić 
właściciel linii; 

b) naleşy uzgodnić warunki zagospodaro-
wania terenu oraz lokalizacjć wszelkich 
obiektów budowlanych z właścicielem 
linii; 

c) zakazuje sić tworzenia hałd, nasypów w 
pasie technologicznym linii oraz sadze-
nia roślin wysokich pod linią i w odle-
głości 5,5m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu fazowego (w świetle ko-
rony); 

d) sadzenie drzew w pasie technologicz-
nym linii w uzgodnieniu z Właścicielem 
linii; 

e) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 

f) dopuszcza sić ewentualną budowć elek-
troenergetycznej linii wielotorowej, wie-
lonapićciowej po trasie istniejącej linii 
elektroenergetycznych 220kV. Istniejąca 
linia elektroenergetyczna zostanie w ta-
kim przypadku poddana rozbiórce przed 
realizacją nowej linii. Dopuszcza sić tak-
şe odbudowć, rozbudowć, przebudowć i 
nadbudowć istniejącej linii oraz linii, któ-
ra w przyszłości zostanie ewentualnie 
wybudowana na jej miejscu. Realizacja 
inwestycji po trasie istniejącej linii nie 
wyklucza moşliwości rozmieszczenia 
słupów oraz podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbćdnych do korzystania z linii w in-
nych niş dotychczasowe miejscach; 
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10) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 

plan wprowadza: 

a) strefy ochronne gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 400 o szerokości po 17,5m 
od osi gazociągu z zakazem lokalizacji 
budynków mieszkalnych oraz po 15,0m 
od osi gazociągu z zakazem lokalizacji 
budynków gospodarczych i garaşowych; 

b) lokalizacjć innych budynków niewymie-
nionych w lit.a) w zasićgu stref ochron-
nych od gazociągu wysokiego ciśnienia 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

c) kaşda lokalizacja obiektów terenowych w 
odległości mniejszej niş 17,5m od osi 
gazociągu wysokiego ciśnienia powinna 
być uzgodniona z właściwym operato-
rem gazociągu; 

d) lokalizowanie ogrodzeń w obowiązującej 
strefie ochronnej po uzgodnieniu z ope-
ratorem gazociągu; 

11) teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 6MN/U zlokalizowany jest w sąsiedz-
twie terenu komunikacji kolejowej bćdącej 
ŝródłem uciąşliwości; 

12) przy realizacji inwestycji zaleca sić stoso-
wanie środków technicznych zmniejszają-
cych uciąşliwości komunikacji kolejowej; 

13) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych peł-
nych i aşurowych oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 

14) lokalizacjć ogrodzeń o maksymalnej wyso-
kości do 1,80 m (w tym wysokość podmu-
rówki do 40 cm) w liniach rozgraniczających 
tereny dróg. Plan dopuszcza odstćpstwo od 
zasady lokalizowania ogrodzeń w wyzna-
czonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znaj-
dują sić drzewa lub szpalery drzew, ogro-
dzenie naleşy wówczas lokalizować poza li-
nią drzew na terenie przeznaczonym pod 
zabudowć; 

15) w zagospodarowaniu działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny przy uwzglćdnieniu 
wskaŝników określonych w Rozdziale 4; 

16) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowć zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w Rozdziale 5. 

 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 
4U/MN, 5U/MN, 6U/MN plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowo-mieszkaniowa – usługi komer-
cyjne, budynki mieszkalne; 

2) dopuszczalne przeznaczenie – budynki ga-
raşowe i gospodarcze, parkingi, dojścia i 
dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, infrastruktura techniczna; 

3) realizacjć nowej zabudowy w oparciu o 
istniejące i projektowane podziały na działki 
budowlane zgodnie z zasadami i warunka-
mi podziału nieruchomości określonymi w 
§ 10; 

4) zachowanie istniejącej zabudowy polegają-
ce na moşliwości przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy istniejących budynków na za-
sadach określonych w niniejszym paragra-
fie; 

5) dopuszcza sić remonty, nadbudowć, wy-
mianć dachu istniejących budynków znaj-
dujących sić pomićdzy projektowanymi li-
niami rozgraniczającymi wyznaczającymi 
drogi a wyznaczoną nieprzekraczalną linią 
zabudowy, rozbudowa takich budynków 
moşe sić odbywać tylko z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) nastćpujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowani terenu: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce 
obowiązuje zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

b) lokalizacjć budynków o przeznaczeniu 
podstawowym, jako wolnostojących, 
bliŝniaczych lub szeregowych 

c) lokalizacjć budynków garaşowych i go-
spodarczych wbudowanych w bryłć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym, 
dobudowanych lub wolnostojących. 
Plan dopuszcza realizacjć budynków ga-
raşowych i gospodarczych przy granicy 
działki, jednak nie wyşszych niş 5,0m; 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

e) wskaŝnik intensywności zabudowy - do 
1,35; 

f) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu podstawowym – do 
12,0m, 
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g) maksymalna wysokość budynków gara-
şowych i gospodarczych – do 6,0m; 

h) dachy budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym naleşy projektować o kącie 
nachylenia połaci w zakresie od 00do 450. 

i) dachy budynków garaşowych i gospo-
darczych naleşy projektować o kącie na-
chylenia połaci w zakresie od 00do 450; 

7) ewentualne uciąşliwości obiektów i urzą-
dzeń projektowanych lub istniejących nie 
mogą naruszać obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych; 

8) w odległości 6,0m od osi istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
15kV: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych oraz pomieszczeń na stały 
pobyt ludzi; 

b) w indywidualnych przypadkach, odstćp-
stwa od tej zasady moşe udzielić właści-
ciel linii; 

c) naleşy uzgodnić warunki lokalizacji 
wszelkich obiektów z właścicielem linii; 

d) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów tych gatunków, których natu-
ralna wysokość moşe przekroczyć 3,0; 

e) nakaz przycinania drzew i krzewów ro-
snących pod liniami elektroenergetycz-
nymi; 

f) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 

9) w pasie technologicznym istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
220kV o szerokości 50 metrów (po 25 me-
trów w obie strony od osi linii): 

a) ustala sić zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, tj. 

- zakazuje sić lokalizacji budynków 
mieszkalnych i budynków uşyteczno-
ści publicznej typu szkoła, szpital, in-
ternat, şłobek, przedszkole i podobne 
oraz innych obiektów publicznych ta-
kich jak ogród publiczny, plac targo-
wy, ogródki działkowe, teren koszar 
itd., 

 

- zakazuje sić lokalizacji miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, 
turystyczną, rekreacyjną, 

- w indywidualnych przypadkach, od-
stćpstwa od tej zasady moşe udzielić 
właściciel linii; 

b) naleşy uzgodnić warunki zagospodaro-
wania terenu oraz lokalizacjć wszelkich 
obiektów budowlanych z właścicielem 
linii; 

c) zakazuje sić tworzenia hałd, nasypów w 
pasie technologicznym linii oraz sadze-
nia roślin wysokich pod linią i w odle-
głości 5,5 m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu fazowego (w świetle ko-
rony); 

d) sadzenie drzew w pasie technologicz-
nym linii w uzgodnieniu z Właścicielem 
linii; 

e) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 

f) dopuszcza sić ewentualną budowć elek-
troenergetycznej linii wielotorowej, wie-
lonapićciowej po trasie istniejącej linii 
elektroenergetycznych 220kV. Istniejąca 
linia elektroenergetyczna zostanie w ta-
kim przypadku poddana rozbiórce przed 
realizacją nowej linii. Dopuszcza sić tak-
şe odbudowć, rozbudowć, przebudowć i 
nadbudowć istniejącej linii oraz linii, któ-
ra w przyszłości zostanie ewentualnie 
wybudowana na jej miejscu. Realizacja 
inwestycji po trasie istniejącej linii nie 
wyklucza moşliwości rozmieszczenia 
słupów oraz podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbćdnych do korzystania z linii w in-
nych niş dotychczasowe miejscach; 

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN zlokalizowane 
są w sąsiedztwie terenu komunikacji kole-
jowej bćdącej ŝródłem uciąşliwości; 

11) przy realizacji inwestycji zaleca sić stoso-
wanie środków technicznych zmniejszają-
cych uciąşliwości komunikacji kolejowej; 

12) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych peł-
nych i aşurowych oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 
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13) lokalizacjć ogrodzeń o maksymalnej wyso-

kości do 1,80 m (w tym wysokość podmu-
rówki do 40 cm) w liniach rozgraniczających 
tereny dróg wyznaczonych na rysunku pla-
nu. Plan dopuszcza odstćpstwo od zasady 
lokalizowania ogrodzeń w wyznaczonej na 
rysunku planu linii rozgraniczającej drogi w 
przypadku, gdy w tej linii znajdują sić drze-
wa lub szpalery drzew, ogrodzenie naleşy 
wówczas lokalizować poza linią drzew na 
terenie przeznaczonym pod zabudowć; 

14) w zagospodarowaniu działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny przy uwzglćdnieniu 
wskaŝników określonych w Rozdziale 4. 

15) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowć zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w Rozdziale 5. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U/P plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
usługowa w tym usług komercyjnych, wy-
twórczości, przetwórstwa rolniczego oraz 
zabudowa produkcyjna, składów i magazy-
nów; 

2) dopuszczalne przeznaczenie – budynki ga-
raşowe i gospodarcze, parkingi, zieleń i 
elementy małej architektury, infrastruktura 
techniczna; 

3) realizacjć nowej zabudowy w oparciu o 
istniejące i projektowane podziały na działki 
budowlane zgodnie z zasadami i warunka-
mi podziału nieruchomości określonymi w 
§ 10; 

4) zachowanie istniejącej zabudowy polegają-
ce na moşliwości przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy istniejących budynków na za-
sadach określonych w niniejszym paragra-
fie; 

5) nastćpujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowani terenu: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce 
obowiązuje zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

b) lokalizacja budynków o przeznaczeniu 
podstawowym, jako wolnostojące; 

c) lokalizacjć budynków garaşowych i go-
spodarczych wbudowanych w bryłć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym, 
dobudowanych lub wolnostojących. 
Plan dopuszcza realizacjć budynków ga-

raşowych i gospodarczych przy granicy 
działki, jednak nie wyşszych niş 5,0m; 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 10% powierzchni działki budow-
lanej; 

e) wskaŝnik intensywności zabudowy - do 
0,8; 

f) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu podstawowym – do 
15,0m; 

g) maksymalna wysokość budynków gara-
şowych i gospodarczych – do 8,0m; 

h) dachy wszystkich budynków naleşy pro-
jektować o spadku połaci od 00do 450; 

i) nakaz nasadzeń zieleni zimozielonej; 

6) wprowadzenie niskiej i wysokiej zieleni 
izolacyjnej od strony dróg z moşliwością 
przerwania strefy na lokalizacjć wjazdów i 
dróg; 

7) ewentualne uciąşliwości obiektów i urzą-
dzeń projektowanych lub istniejących nie 
mogą naruszać obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych; 

8) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych peł-
nych i aşurowych oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 

9) lokalizacjć ogrodzeń o maksymalnej wyso-
kości do 2,20m (w tym wysokość podmu-
rówki do 40cm) w liniach rozgraniczających 
tereny dróg. Plan dopuszcza odstćpstwo od 
zasady lokalizowania ogrodzeń w wyzna-
czonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znaj-
dujć sić cenne drzewa lub szpalery drzew, 
ogrodzenie naleşy wówczas lokalizować 
poza linią drzew na terenie przeznaczonym 
pod zabudowć; 

10) w zagospodarowaniu własnej działki lub 
zespołu działek naleşy przewidzieć odpo-
wiednią ilość miejsc postojowych dla sa-
mochodów w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglćdnieniu wskaŝników określonych w 
Rozdziale 4; 

11) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowć zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w Rozdziale 5. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 1U/Z plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
usługowa z zielenią towarzyszącą, w tym 
usługi publiczne i komercyjne, budynki 
mieszkalne; 
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2) dopuszczalne przeznaczenie – budynki ga-

raşowe i gospodarcze, parkingi, zieleń i 
elementy małej architektury, infrastruktura 
techniczna; 

3) realizacjć nowej zabudowy w oparciu o 
istniejące i projektowane podziały na działki 
budowlane zgodnie z zasadami i warunka-
mi podziału nieruchomości określonymi w 
§ 10; 

4) nastćpujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowani terenu: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce 
obowiązuje zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy; 

b) lokalizacja budynków o przeznaczeniu 
podstawowym, jako wolnostojące; 

c) lokalizacjć budynków garaşowych i go-
spodarczych wbudowanych w bryłć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym, 
dobudowanych lub wolnostojących. 
Plan dopuszcza realizacjć budynków ga-
raşowych i gospodarczych przy granicy 
działki, jednak nie wyşszych niş 5,0m; 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 50% powierzchni działki budow-
lanej; 

e) wskaŝnik intensywności zabudowy do 
0,8; 

f) maksymalna wysokość budynków o 
przeznaczeniu podstawowym – do 
12,0m; 

g) maksymalna wysokość budynków gara-
şowych i gospodarczych – do 6,0m; 

h) dachy budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym naleşy projektować o kącie 
nachylenia połaci w zakresie od 00do 450. 

i) dachy budynków garaşowych i gospo-
darczych naleşy projektować o kącie na-
chylenia połaci w zakresie od 00do 450; 

j) nakaz nasadzeń zieleni zimozielonej; 

5) ewentualne uciąşliwości obiektów i urzą-
dzeń projektowanych lub istniejących nie 
mogą naruszać obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych; 

6) w pasie technologicznym istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
220kV o szerokości 50 metrów (po 25 me-
trów w obie strony od osi linii): 

a) ustala sić zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, tj. 

–  zakazuje sić lokalizacji budynków miesz-
kalnych i budynków uşyteczności pu-
blicznej typu szkoła, szpital, internat, 
şłobek, przedszkole i podobne oraz in-
nych obiektów publicznych takich jak 
ogród publiczny, plac targowy, ogródki 
działkowe, teren koszar itd., 

–  zakazuje sić lokalizacji miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z prowa-
dzona działalnością gospodarcza, tury-
styczna, rekreacyjną, 

–  w indywidualnych przypadkach, odstćp-
stwa od tej zasady moşe udzielić właści-
ciel linii; 

b) naleşy uzgodnić warunki zagospodaro-
wania terenu oraz lokalizacjć wszelkich 
obiektów budowlanych z właścicielem 
linii; 

c) zakazuje sić tworzenia hałd, nasypów w 
pasie technologicznym linii oraz sadze-
nia roślin wysokich pod linią i w odle-
głości 5,5m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu fazowego (w świetle ko-
rony); 

d) sadzenie drzew w pasie technologicz-
nym linii w uzgodnieniu z Właścicielem 
linii; 

e) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 

f) dopuszcza sić ewentualną budowć elek-
troenergetycznej linii wielotorowej, wie-
lonapićciowej po trasie istniejącej linii 
elektroenergetycznych 220kV. Istniejąca 
linia elektroenergetyczna zostanie w ta-
kim przypadku poddana rozbiórce przed 
realizacją nowej linii. Dopuszcza sić tak-
şe odbudowć, rozbudowć, przebudowć i 
nadbudowć istniejącej linii oraz linii, któ-
ra w przyszłości zostanie ewentualnie 
wybudowana na jej miejscu. Realizacja 
inwestycji po trasie istniejącej linii nie 
wyklucza moşliwości rozmieszczenia 
słupów oraz podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbćdnych do korzystania z linii w in-
nych niş dotychczasowe miejscach; 

7) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych peł-
nych i aşurowych oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 
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8) lokalizacje ogrodzeń o maksymalnej wyso-

kości do 1,80m (w tym wysokość podmu-
rówki do 40cm) w liniach rozgraniczających 
tereny dróg. Plan dopuszcza odstćpstwo od 
zasady lokalizowania ogrodzeń w wyzna-
czonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znaj-
dują sić drzewa lub szpalery drzew, ogro-
dzenie naleşy wówczas lokalizować poza li-
nią drzew na terenie przeznaczonym pod 
zabudowć; 

9) w zagospodarowaniu własnej działki lub 
zespołu działek naleşy przewidzieć odpo-
wiednią ilość miejsc postojowych dla sa-
mochodów w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglćdnieniu wskaŝników określonych w 
Rozdziale 4; 

10) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 
zabudowć zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w Rozdziale 5. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Us plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług sportu; 

2) dopuszczalne przeznaczenie – obiekty bu-
dowlane rekreacyjne i sportowe, parkingi, 
dojścia i dojazdy, zieleń i elementy małej ar-
chitektury, infrastruktura techniczna; 

3) nastćpujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowani terenu: 

a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obo-
wiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

b) lokalizacjć nowej zabudowy, jako wolno-
stojącej; 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

d) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,2; 

e) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m; 

f) dachy budynków naleşy projektować o 
kącie nachylenia od 00do 400; 

4) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 
plan wprowadza: 

a) lokalizacjć budynków w zasićgu stref 
ochronnych od gazociągu wysokiego ci-
śnienia zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

b) lokalizowanie ogrodzeń w obowiązującej 
strefie ochronnej po uzgodnieniu z opera-
torem gazociągu; 

c) kaşda lokalizacja obiektów terenowych w 
poblişu gazociągu wysokiego ciśnienia 
powinna być uzgodniona z właściwym 
operatorem gazociągu; 

5) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych (peł-
nych i aşurowych) oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 

6) lokalizacjć ogrodzeń o maksymalnej wysoko-
ści do 1,80m (w tym wysokość podmurówki 
do 40cm) w liniach rozgraniczających tereny 
dróg wyznaczonych na rysunku planu. Plan 
dopuszcza odstćpstwo od zasady lokalizo-
wania ogrodzeń w wyznaczonej na rysunku 
planu linii rozgraniczającej drogi w przypad-
ku, gdy w tej linii znajdują sić drzewa lub 
szpalery drzew, ogrodzenie naleşy wówczas 
lokalizować poza linią drzew na terenie prze-
znaczonym pod zabudowć; 

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod za-
budowć zgodnie z ustaleniami określonymi 
w Rozdziale 6. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 
7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej; 

2) dopuszczalne przeznaczenie – dojścia i do-
jazdy, zieleń i elementy małej architektury, 
infrastruktura techniczna; 

3) zachowanie istniejącej wartościowej zieleni 
niskiej oraz wysokiej; 

4) w odległości 6,0m od osi istniejących elek-
troenergetycznych linii napowietrznych 
15kV: 

a) naleşy uzgodnić warunki lokalizacji 
wszelkich obiektów z właścicielem linii; 

b) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów tych gatunków, których natu-
ralna wysokość moşe przekroczyć 3,0; 

c) nakaz przycinania drzew i krzewów ro-
snących pod liniami elektroenergetycz-
nymi; 

d) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo, stacji pa-
liw oraz stref zagroşonych wybuchem w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasów tech-
nologicznych wymaga uzgodnienia z 
właścicielem linii; 
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5) w pasie technologicznym istniejących elek-

troenergetycznych linii napowietrznych 
220kV o szerokości 50 metrów (po 25 me-
trów w obie strony od osi linii): 

a) naleşy uzgodnić warunki zagospodaro-
wania terenu oraz lokalizacjć wszelkich 
obiektów budowlanych z właścicielem 
linii; 

b) zakazuje sić tworzenia hałd, nasypów w 
pasie technologicznym linii oraz sadze-
nia roślin wysokich pod linią i w odle-
głości 5,5m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu fazowego (w świetle ko-
rony); 

c) zalesienie terenów rolnych w pasie 
technologicznym linii mogą być prze-
prowadzone w uzgodnieniu z Włąścicie-
lem linii; 

d) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poşarowo oraz stref 
zagroşonych wybuchem w bezpośred-
nim sąsiedztwie pasów technologicz-
nych wymaga uzgodnienia z właścicie-
lem linii; 

e) dopuszcza sić ewentualną budowć elek-
troenergetycznej linii wielotorowej, wie-
lonapićciowej po trasie istniejącej linii 
elektroenergetycznych 220kV. Istniejąca 
linia elektroenergetyczna zostanie w ta-
kim przypadku poddana rozbiórce przed 
realizacją nowej linii. Dopuszcza sić tak-
şe odbudowć, rozbudowć, przebudowć i 
nadbudowć istniejącej linii oraz linii, któ-
ra w przyszłości zostanie ewentualnie 
wybudowana na jej miejscu. Realizacja 
inwestycji po trasie istniejącej linii nie 
wyklucza moşliwości rozmieszczenia 
słupów oraz podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbćdnych do korzystania z linii w in-
nych niş dotychczasowe miejscach; 

6) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 
plan wprowadza: 

a) kaşda lokalizacja obiektów terenowych w 
poblişu gazociągu wysokiego ciśnienia 

powinna być uzgodniona z właściwym 
operatorem gazociągu; 

b) lokalizowanie ogrodzeń w obowiązującej 
strefie ochronnej po uzgodnieniu z ope-
ratorem gazociągu; 

c) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w odle-
głości mniejszej niş 2,0m od osi gazocią-
gu; 

7) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, 
odpadów i złomu; 

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo – handlowych; 

9) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych peł-
nych i aşurowych oraz lokalizacji ogrodzeń 
pełnych; 

10) lokalizacjć ogrodzeń o maksymalnej wyso-
kości do 1,80m (w tym wysokość podmu-
rówki do 40cm) w liniach rozgraniczających 
tereny dróg wyznaczonych na rysunku pla-
nu. Plan dopuszcza odstćpstwo od zasady 
lokalizowania ogrodzeń w wyznaczonej na 
rysunku planu linii rozgraniczającej drogi w 
przypadku, gdy w tej linii znajdują sić drze-
wa lub szpalery drzew, ogrodzenie naleşy 
wówczas lokalizować poza linią drzew na 
terenie przeznaczonym pod zabudowć. 

Rozdział 4 
Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 21.1. Plan ustala nastćpujące zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacyjnych w obszarze obowiązywania usta-
leń planu: 

1) system dróg/ulic ogólnodostćpnych, obsłu-
gujących komunikacyjnie obszar planu, w 
skład których wchodzą drogi podzielone ze 
wzglćdów funkcjonalnych i technicznych na 
klasy: 

„KDZ” – zbiorcza; KDL – lokalna; KDD – do-
jazdowa”; 

2) dla terenów dróg, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala: 

 
Oznaczenie 

na rysunku planu 
Klasa ulicy Projektowana 

szerokość w liniach 
rozgraniczających 

Przekrój poprzeczny 

1KDZ projektowana droga klasy „Z” 20,0 m 1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

1KDL, 2KDL istniejąca droga klasy „L” 15,0 m 1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 
plan wyznacza wschod-
nią linie rozgraniczającą 
drogi 
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3KDL istniejąca droga klasy „L” 12,0 m 1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 
plan wyznacza wschod-
nią linie rozgraniczającą 
drogi 

4KDL, 5KDL, 6KDL, 
7KDL, 8KDL, 9KDL, 

9KDL, 10KDL 

projektowana droga klasy „L” 12,0 m 1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 
7KDD, 9KDD, 

10KDD 

projektowana droga klasy „D” 10,0 m 1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 
7KDD – plan wyznacza 
północną, zachodnią 
oraz wschodnią linie 
rozgraniczającą drogi 

8KDD istniejąca droga klasy „D” 10,0 m 1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

11KDD istniejąca droga klasy „D” min. 10,0m 
szerokość  

w istniejących liniach 
rozgraniczających 

1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

 
3) parametry techniczne poszczególnych klas 

dróg (ulic) powinny spełniać wymogi zawarte 
w przepisach odrćbnych. 

2. Plan wyznacza na rysunku planu tereny 
pieszo–jezdne, dla których szerokość w liniach 
rozgraniczających wynosi: 

- dla terenu 1KPJ – minimum 6,0m; 

- dla terenu 2KPJ – 8,0m; 

- dla ternów 3KPJ i 4KPJ – 5,0m. 

3. Na terenach w obrćbie linii rozgraniczają-
cych dróg oraz terenów pieszo-jezdnych, plan 
zakazuje lokalizacji nowych budynków niezwią-
zanych z gospodarką drogową lub potrzebami 
ruchu drogowego. Plan dopuszcza lokalizacjć 
zieleni i elementów małej infrastruktury oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej pod warun-
kiem nienaruszania wymagań określonych w 
przepisach odrćbnych. 

4. Tereny pieszo-jezdne oraz tereny dróg pu-
blicznych zarówno w zakresie realizacji i moder-
nizacji stanowią inwestycje celu publicznego. 

5. Plan ustala nastćpujące minimalne wskaŝ-
niki wyposaşenia terenów budowlanych w miej-
sca postojowe dla samochodów: 

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w 
zabudowie jednorodzinnej, 

b) 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych 
dla funkcji produkcyjnej, składów i magazy-
nów, 

 

 

c) 30 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej dla biur i administracji, 

d) 25 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej dla handlu i innych 
usług komercyjnych i jednocześnie 30 miejsc 
postojowych na 100 zatrudnionych, jednak 
nie mniej niş 3 miejsca postojowe dla jedne-
go obiektu, 

e) 30 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni targowej dla targowisk lub  
1.5 miejsca postojowego na stoisko, 

f) 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych 
w oświacie, 

g) 10 miejsc postojowych na 100 uşytkowników 
jednocześnie dla obiektów sportu i rekreacji, 

h) 30 miejsc postojowych na 100 uşytkowników 
jednocześnie dla kościołów, klubów, domów 
kultury, gastronomii, 

i) 3 miejsca na 10 łóşek dla hoteli, pensjonatów 
i agroturystyki, 

j) 1 miejsce na kaşde 30m2 powierzchni uşyt-
kowej dla budynków usługowych innych niş 
wymienione powyşej. 

6. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób umoşli-
wiający bezkolizyjne korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo. 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 22.1. Plan ustala zaopatrzenie terenów w 
media techniczne poprzez istniejący, rozbudo-
wywany i projektowany system infrastruktury 
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technicznej, na warunkach określonych przez 
właściwego dla danej sieci zarządcć. 

2. Zachowanie istniejących urządzeń nad-
ziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu, z 
moşliwością ich rozbudowy i przebudowy. 

3. Lokalizacja projektowanych urządzeń li-
niowych nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla budyn-
ków i posesji, w liniach rozgraniczających ulic, 
przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych 
odległości zgodnie z przepisami odrćbnymi. 
Plan dopuszcza wyjątkowo lokalizacjć sieci 
uzbrojenia poza terenami dróg i terenów pieszo-
jezdnych, w przypadku, gdy nie ma moşliwości 
zlokalizowania uzbrojenia w pasie drogowym. 

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruk-
tury technicznej i łączności publicznej na pod-
stawie opracowań technicznych, na całym ob-
szarze objćtym planem pod warunkiem, şe 
ewentualne uciąşliwości obiektów i urządzeń nie 
bćdą naruszać obowiązujących w tym zakresie 
przepisów odrćbnych. 

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w wodć plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie w wodć z sieci gminnej poprzez 
rozbudowć sieci wodociągowej stosownie do 
potrzeb, w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez gestora sieci i/lub własnego 
ujćcia wód podziemnych na warunkach okre-
ślonych w przepisach odrćbnych; 

2) lokalizacjć wodociągów w liniach rozgrani-
czających dróg; 

3) zewnćtrzną ochronć p. poş obiektów budow-
lanych poprzez hydranty p. poş., montowane 
na sieci wodociągowej zgodnie z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami odrćbny-
mi. 

§ 24. W zakresie odprowadzenia ścieków by-
towych, komunalnych i przemysłowych plan 
ustala: 

1) docelowo odprowadzanie ścieków do sieci 
istniejącej i projektowanej kanalizacji i 
unieszkodliwianie ich na terenie gminnej 
oczyszczalni ścieków; 

2) obowiązek podłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizowaniu, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) do czasu wyposaşenia całego obszaru w sieć 
kanalizacji zbiorczej, plan dopuszcza odpro-
wadzanie ścieków do przydomowych oczysz-
czalni ścieków lub do atestowanych szczel-
nych zbiorników bezodpływowych do czaso-
wego gromadzenia nieczystości płynnych z 

obowiązkiem okresowego wywozu zgroma-
dzonych nieczystości przez firmy posiadające 
odpowiednie zezwolenia; 

4) w przypadku wytwarzania ścieków przemy-
słowych, obowiązek podczyszczania tych 
ścieków na terenie ich powstawania, do pa-
rametrów określonych w przepisach odrćb-
nych; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych lub do grun-
tu. 

§ 25. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych lub roztopowych plan ustala: 

1) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych z terenów poprzez infiltracjć po-
wierzchniową i podziemną do gruntu i/lub 
poprzez stosowanie zbiorników odparowują-
cych i retencyjnych, rowów i kanałów zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

2) odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulic 
poprzez istniejące i projektowane kanały 
deszczowe lub rowy w liniach rozgraniczają-
cych ulic; 

3) obowiązek instalowania separatorów sub-
stancji ropopochodnych na odpływach wód 
opadowych ze szczelnie utwardzonych pla-
ców postojowych i manewrowych, parkin-
gów, stacji paliw. 

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną plan ustala: 

1) zasilanie odbiorców w energić elektryczną z 
istniejącej i projektowanej sieci średniego i 
niskiego napićcia, bezpośredni dosył energii 
elektrycznej do poszczególnych odbiorców 
poprzez przyłącza elektroenergetyczne ni-
skiego napićcia; 

2) rozbudowć i przebudowć sieci oraz budowć 
urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną 
w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Ener-
getycznym; 

3) budowć liniowych odcinków sieci średniego i 
niskiego napićcia w liniach rozgraniczających 
ulic; 

4) moşliwość lokalizacji stacji transformatoro-
wych 15/0,4kV na terenach przeznaczonych 
pod zabudowć, przy linii rozgraniczającej uli-
cy z bezpośrednim dostćpem do drogi pu-
blicznej; 

5) moşliwość lokalizacji stacji transformatoro-
wych 15/0,4kV słupowych w liniach rozgrani-
czających ulic. 
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§ 27. Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w 
gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych i 
grzewczych z istniejącej sieci gazowej śred-
niego ciśnienia; 

2) rozbudowa sieci gazowej na warunkach 
określonych przez dysponenta sieci; 

3) zasady budowy gazociągów w ulicach muszą 
być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami odrćbnymi; 

4) warunki techniczne, jakim winny odpowiadać 
sieci gazowe muszą być zgodne z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami odrćbny-
mi. 

5) dostawy gazu ziemnego do nowych odbior-
ców bćdą moşliwe o ile zostaną spełnione 
kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz 
zawarte odpowiednie porozumienia z od-
biorcami; 

6) na terenach przeznaczonych pod zabudowć, 
lokalizacjć szafek gazowych otwieranych na 
zewnątrz od strony ulicy, w granicy ogro-
dzeń. W indywidualnych przypadkach do-
puszcza sić odstćpstwo od tej zasady przy 
uzgodnieniu z dysponentem sieci; 

7) gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic 
dróg znalazły sić pod jezdnią, naleşy prze-
nieść w pas drogowy poza jezdnią na koszt 
inwestora budowy; 

8) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
ulic i dróg naleşy zabezpieczyć istniejące ga-
zociągi przed uszkodzeniem przez cićşki 
sprzćt budowlany i samochodowy. 

§ 28. W zakresie zaopatrzenie w ciepło do ce-
lów grzewczych i ciepłej wody uşytkowej, plan 
ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych, indy-
widualnych ŝródeł ciepła z obowiązkiem stoso-
wania niskoemisyjnych technologii i paliw 
grzewczych, które spełniają warunki emisyjne 
wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 29.1. Plan ustala w zakresie obsługi tele-
komunikacyjnej: 

1) podstawową obsługć telekomunikacyjną z 
istniejącej i projektowanej sieci w liniach 
rozgraniczających ulic; 

2) bezpośrednią obsługć abonentów telefonicz-
nych realizowaną za pośrednictwem indywi-
dualnych przyłączy na warunkach określo-
nych przez odpowiedniego operatora tele-
komunikacyjnego. 

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefo-
nicznych napowietrznych, poza liniami rozgrani-
czającymi ulic. 

§ 30. Plan ustala w zakresie prowadzenia go-
spodarki odpadami stałymi obowiązek prowa-
dzenia selekcji i gromadzenie odpadów na kaş-
dej posesji w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz obowiązek zapewnienia 
przez kaşdego właściciela posesji odbioru i 
usuwania odpadów stałych przez firmy posiada-
jące niezbćdne zezwolenia, zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjćtym w gospodarce komunal-
nej gminy. 

Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

§ 31. W czćści objćtej granicami planu, traci 
moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla czćści wsi Nowa Wola i Zgorzała 
– etap II – uchwała Rady Gminy Lesznowola 
nr 743/LIX/2002 z dnia 28 czerwca 2002r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Lesznowola dla 
wsi czćści Nowa Wola i Zgorzała - etap II. 

§ 32. Wartość stawki procentowej, powstałej 
na skutek uchwalenia niniejszego planu słuşącej 
naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ści nieruchomości na terenie całego planu usta-
la sić w wysokości 0,1%;. 

§ 33. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Lesznowola. 

§ 34. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie interne-
towej Urzćdu Gminy Lesznowola; 

§ 35. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 204 – 41345 – Poz. 6134 
 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 204 – 41346 – Poz. 6134 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 83/VIII/2011 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 23 sierpnia 2011r. 

 
Wykaz nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowy plan  
zagospodarowania przestrzennego dla czćści wsi nowa wola i zgorzała – etap II 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwag Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu  

dla nieruchomo-
ści, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta 
 w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr 83/VIII/2011 

z dnia 23.VIII.2011r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 10.05 
2011 

 Zmiana 
przebiegu drogi 
KD7 i nie 
poszerzenie  
ul. Gogolińskiej 

173/1 4KDD 

8KDL 

 -  - Z uwagi na zaistniałe podziały 
brak moşliwości przełoşenia 
dróg. Drogi z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla czćści wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II przyjćtego 
uchwałą Rady Gminy Lesznowo-
la nr 743/LIX/2002 z dnia  
28 czerwca 2002 r. 

198/1 10KDL  -  - Z uwagi na zaistniałe podziały 
brak moşliwości przełoşenia 
dróg. Drogi z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla czćści wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II przyjćtego 
uchwałą Rady Gminy Lesznowo-
la nr 743/LIX/2002 z dnia  
28 czerwca 2002 r. 

117 4KDL  -  - Z uwagi na zaistniałe podziały 
brak moşliwości przełoşenia 
dróg. Drogi z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla czćści wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II przyjćtego 
uchwałą Rady Gminy Lesznowo-
la nr 743/LIX/2002 z dnia  
28 czerwca 2002 r. 

2. 18.04 
2011 

 Zmiana 
przebiegu  
dróg 

190 1KDZ 

2KDD 

 -  - Niemoşliwe z uwagi na zaistniałe 
juş wydzielenia i wykupy pod 
przedmiotowe drogi. Drogi z 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
czćści wsi Nowa Wola i Zgorzała 
– etap II przyjćtego uchwałą 
Rady Gminy Lesznowola  
nr 743/LIX/2002 z dnia 28 
czerwca 2002 r. 

3. 10.052011  Zmiana 
przebiegu 
drogi 10KDL 

269, 270 10KDL  -  - Uwaga niezasadna, uwarunko-
wania infrastrukturalne. 
Niemoşliwe z uwagi na zaistniałe 
juş wydzielenia i wykupy pod 
przedmiotowe drogi. Drogi z 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
czćści wsi Nowa Wola i Zgorzała 
– etap II przyjćtego uchwałą 
Rady Gminy Lesznowola nr 
743/LIX/2002 z dnia 28 czerwca 
2002 r. Połączenie komunikacyj-
ne terenu objćtym planem z 
terenami na południe od ul. 
Krasickiego. Brak moşliwości 
przełoşenia drogi z uwagi na 
istniejącą zabudowć wzdłuş ul. 
Krasickiego oraz wykorzystanie 
terenu bez moşliwości zabudowy 
związanej z istniejąca infrastruk-
tura techniczną. Droga z 
obowiązującego planu miejsco-
wego. 

4. 10.052011  Równomierne 
wytyczenie drogi 
10KDL po obu 
stronach 
istniejącej drogi, 
ewentualnie jej 
zawćşenie na 
działce wniosko-
dawczyni 

184/1 10KDL  -  - Niemoşliwe z uwagi na zaistniałe 
juş wydzielenia i wykupy pod 
przedmiotowe drogi. Drogi z 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
czćści wsi Nowa Wola i Zgorzała 
– etap II przyjćtego uchwałą 
Rady Gminy Lesznowola nr 
743/LIX/2002 z dnia 28 czerwca 
2002 r. 

5. 10.05 
2011 

 Poszerzenie ul. 
Gogolińskiej 
równomiernie w 
obie strony 

174 6KDD 

8KDL 

 -  - Teren po drugiej stronie ul. 
Gogolińskiej jest juş zainwesto-
wany i nie pozawala na 
równomierne poszerzenie w obie 
strony, Ponad ponişej wniosko-
wanej działki są juş istniejące 
wydzielenia pod poszerzenie 

6. 05.05 
2011 

 Brak podstaw do 
tworzenia zieleni 
parkowej na 
działce 172/1, 
zmiana ZP na 
M/U lub U/M 

172/1 3ZP  -  - Zgodnie ze studium. Przeznacze-
nie z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla czćści wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II przyjćtego 
uchwałą Rady Gminy Lesznowo-
la nr 743/LIX/2002 z dnia  
28 czerwca 2002 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 
Bożenna Korlak 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 83/VIII/2011 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 23 sierpnia 2011r. 

 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) określa sić nastćpujący sposób realizacji 
oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy: 

§ 1. 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.jed. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z zakre-
su infrastruktury technicznej, słuşące zaspo-
kojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
stanowią zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego wsi Nowa Wola i 
Zgorzała – etap II obejmują: 

- inwestycje docelowe, realizowane wzdłuş 
dróg publicznych, traktowane jako zadania 
wspólne, w tym: wybudowanie jezdni, 
chodników, wraz z uzbrojeniem technicz-
nym, oświetleniem, zielenią przyuliczną i 
ewentualnymi zabezpieczeniami technicz-
nymi, zmniejszającymi uciąşliwość w ro-
zumieniu przepisów ochrony środowiska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie, zlo-
kalizowane w liniach rozgraniczających 
dróg lub poza tymi liniami. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşące do zadań własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych oraz ciągów pieszo - jezdnych 
na terenie przeznaczonym w planie miejscowym 
pod taką funkcjć oraz budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. 

§ 3. 

Określa sić nastćpujący sposób realizacji inwe-
stycji wskazanych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji musi przebiegać zgod-
nie z obowiązującymi przepisami w tym, 
m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o 
zamówieniach publicznych, samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i ochroną 
środowiska oraz odpowiednimi rozporządze-
niami. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w 
§ 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonu-
jącym sić postćpem techniczno – technolo-
gicznym, zgodnie z zasadą stosowania naj-
lepszej dostćpnej techniki (określonej w art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62, poz. 
627), o ile nie bćdzie naruszał ustaleń planu 
miejscowego. 

3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej, nie wyszcze-
gólnionych w § 2, bćdzie przedmiotem od-
rćbnej umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, związanych z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego terenu Łazy, pod-
lega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (t. jed. Dz.U. z 
2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝn. zm), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne, finansowane z budşetu 
gminy uchwala sić w uchwale budşetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w wyka-
zie stanowiącym załącznik do uchwały budşe-
towej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych 
finansowane bćdą z budşetu gminy lub przez 
inne podmioty, na podstawie odrćbnych po-
rozumień. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji finansowane bćdą na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 
Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przed-
sićbiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 
(na podst. art. 21 przywołanej ustawy) lub 
przez budşet miasta i gminy. 
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3. Zadania z zakresu sieci i urządzeń telekomu-

nikacyjnych bćdą realizowane zgodnie z 
ustawą z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

4. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych bćdą finansowane na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 
Nr 54, poz. 348). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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ANEKS Nr 2 

z dnia 3 listopada 2011 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2011r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem 
Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imie-

niu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej „Województwem”  
w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwali-
fikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację 
operacji, które zostały zgłoszone/zostaną zgłoszone* do finansowania w ramach działania „Poprawia-

nie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II 

- Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego  
i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. 

Na podstawie § 6 porozumienia z dnia 1 lipca 
2011r. w sprawie przekazywania środków z bu-
dşetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwa-
lifikowalnych dotyczących podatku VAT pono-
szonych na realizacjć operacji, które zostały 
zgłoszone/zostaną zgłoszone* do finansowania 
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-
waniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Go-
spodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, 
Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolne-
go i leśnego objćtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013", Wojewoda 
i Województwo postanawiają, co nastćpuje: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 1 lipca 2011r. w 
sprawie przekazywania środków z budşetu pań-
stwa na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowal-
nych dotyczących podatku VAT ponoszonych na 
realizacjć operacji, które zostały zgłoszone/ zo-
staną zgłoszone* do finansowania w ramach 

działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktu-
ry związanej z rozwojem i dostosowaniem rol-
nictwa i leśnictwa, Schemat U - Gospodarowa-
nie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Po-
prawa konkurencyjności sektora rolnego i le-
śnego objćtego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013" wprowadza sić 
nastćpujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje 
brzmienie określone w aneksie; 

2) załącznik nr 2 do porozumienia otrzymuje 
brzmienie określone w aneksie. 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia 
pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono w 
2 egzemplarzach, po 1 dla kaşdej ze stron poro-
zumienia. 

§ 4. Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 
Marszałek Województwa: 

Adam Struzik 
 


