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UCHWAŁA Nr 215/X/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

 z dnia 6 lipca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póčniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) oraz 
w związku z wykonaniem uchwał: nr 
1360/XLV/2010r. z dnia 24 marca 2010r. w spra-
wie zmiany uchwały nr 1312/XLIV/2010 z dnia  
24 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego czćċci wsi Wólka Kozo-
dawska, Ra-da Miejska w Piasecznie stwierdza 
zgodnoċć niniejszego planu miejscowego z 
ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Piaseczno, i na wniosek Burmistrza Mia-
sta i Gminy Piaseczno uchwala, co nastćpuje:  

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćċci wsi Wólka Kozo-
dawska, zwany dalej planem na obszarze i w 
brzmieniu okreċlonym niniejszą uchwałą. Pla-
nem objćto obszar, którego granice przedstawia 
rysunek planu w skali 1:1 000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1. tekst uchwały – zwany dalej tekstem planu; 

2. czćċć graficzna, na którą składa sić rysunek 
planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-
czej w skali 1:1 000 stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały; 

3. rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów objćtych planem, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

4) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym, 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowa-
niu, 

7) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej, 

8) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania te-
renów, 

9) stawek procentowych, na podstawie, któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w art. 
36 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospo-
darowaniu Przestrzennym. 

10) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych prze-
pisów, 

2. Plan nie zawiera ustaleĉ dotyczących 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 
wzglćdu na brak w obszarze objćtym planem 
obiektów podlegających uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych ze wzglćdu na 
brak okreċlenia obszarów przestrzeni pu-
blicznej w studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny w granicach obszaru objćtego planem. 

§ 4.1. Rysunek planu odnosi ustalenia 
uchwały do obszaru objćtego planem. 

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

1) granice obszaru objćtego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych sposobach zagospo-
darowania; 
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu okreċlone symbolami 
literowymi i cyframi ; 

5) klasyfikacja funkcjonalna i przebieg ulic ; 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku niewy-
mienione w ust. 2 pełnią funkcjć informacyjną. 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Piasecznie w 
sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 

2) przepisach szczególnych i odrćbnych – na-
leďy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, które dotyczą 
szczegółowych zagadnieĉ ujćtych w planie, 

3) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treċci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na danym obszarze, wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, 
inne niď podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 

6) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć samodzielne obiekty budowlane 
lub pomieszczenia w budynkach o innych 
funkcjach niď usługowe, których nie zalicza 
sić zgodnie z przepisami odrćbnymi do 
przedsićwzićć mogących znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, których celem jest 
zaspokojenie potrzeb ludnoċci a nie wytwa-
rzanie bezpoċrednio metodami przemysło-
wymi dóbr materialnych. 

7) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć granicć pomićdzy terenami o róď-
nym sposobie uďytkowania, zagospodaro-
wania lub róďnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róďnej funkcji), w tym równieď 
pomićdzy terenami dróg a terenami prze-
znaczonymi pod zabudowć i inne zainwe-
stowanie, bądč bćdącymi w uďytkowaniu 
leċnym, 

8) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – na-
leďy przez to rozumieć wyznaczone na 
działce linie, okreċlające najmniejszą do-
puszczalną odległoċć zewnćtrznego lica 
ċciany budynku od ulicy, granicy działki lub 
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, 
bez wysunićtych poza ten obrys schodów, 
okapów, otwartych ganków oraz balkonów, 

9) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nie-
przekraczalną iloċć kondygnacji naziem-
nych budynku oraz najwićkszą odległoċć 
pomićdzy poziomem terenu przy najniďej 
połoďonym wejċciu do budynku a najwyď-
szym punktem przekrycia dachu, 

10) minimalnym procentowym wskačniku po-
wierzchni biologicznie czynnych - naleďy 
przez to rozumieć najmniejszą nieprzekra-
czalną wartoċć procentową stosunku nieza-
budowanych i nieutwardzonych po-
wierzchni działki, pokrytych roċlinnoċcią na 
gruncie rodzimym, do całkowitej po-
wierzchni działki. 

11) wskačniku intensywnoċci zabudowy – nale-
ďy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji na działce budowlanej do jej powierzch-
ni, 

12) dominancie przestrzennej – naleďy przez to 
rozumieć obiekt wyróďniający sić w stosun-
ku do pozostałej zabudowy jego gabaryta-
mi, wysokoċcią i.t.p. wyróďnikami; 

13) działce inwestycyjnej – naleďy przez to ro-
zumieć jedną działkć lub zespół działek 
ewidencyjnych, na których realizuje sić in-
westycjć objćtą jednym (ewentualnie eta-
powym) pozwoleniem na budowć. 

Dział II 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad  

kształtowania przestrzeni  
obszaru objętego planem 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  

objętych planem 

§ 6. Zgodnie z ustaleniami studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno plan usta-
la, ďe funkcją wiodącą na obszarze objćtym pla-
nem jest funkcja mieszkaniowa z dopuszcze-
niem usług. 

§ 7. W planie ustala sić nastćpujące rodzaje 
przeznaczenia terenów: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej– oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN; 

2. Tereny zieleni naturalnej związanej z ciekami 
wodnymi, chronione - oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZN; 

3. Tereny wód powierzchniowych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem Ws; 

4. Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 
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1) KDL – drogi publiczne klasy drogi lokalnej, 

2) KDD - drogi publiczne klasy drogi dojaz-
dowej. 

§ 8. W planie ustala sić zasadć zagospoda-
rowania obszaru w sposób uwzglćdniający po-
łoďenie terenu, objćtego niniejszym planem 
zgodnie z uwarunkowaniami ċrodowiska przy-
rodniczego, a takďe ograniczenia w inwestowa-
niu i zagospodarowaniu terenu związane z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi lub wyni-
kające z prawomocnych decyzji administracyj-
nych. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące ochrony i 

 kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. Ustala sić, ďe nadrzćdnym celem realiza-
cji zasad zawartych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego czćċci wsi Wólka 
Kozodawska jest: 

1. umoďliwienie rozwoju mieszkalnictwa i usług 
z zachowaniem ładu przestrzennego. 

2. okreċlenie warunków dotyczących kształto-
wania zabudowy, których spełnienie pozwoli 
na uzyskanie właċciwych walorów prze-
strzennych i jednorodnego charakteru kształ-
towanej przestrzeni. 

3. ochrona interesów publicznych ponadlokal-
nych i lokalnych w zakresie komunikacji, in-
ďynierii oraz ochrony ċrodowiska. 

§ 10. Narzćdziami realizacji ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego są ustalenia planu 
zawarte w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 
Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 
działaĉ inwestycyjnych realizowanych na obsza-
rze objćtym planem oraz okreċlają zasady ich 
wzajemnych powiązaĉ i korelacji przestrzen-
nych, przy uwzglćdnieniu uwarunkowaĉ ċrodo-
wiska i istniejącego zainwestowania oraz wy-
mogów przepisów szczególnych 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11.1. Na obszarze objćtym planem ustala 
sić: 

1) zakaz naruszania naturalnego charakteru 
cieków i zbiorników wodnych oraz rowów 
melioracyjnych z wyjątkiem koniecznych 
zmian ze wzglćdu na potrzeby wzrostu reten-
cji wodnej, ochrony przeciwpoďarowej lub 
przeciwpowodziowej oraz budowy układu 
drogowego, 

2) nad rurociągami drenarskimi nie naleďy 
wznosić ďadnych budowli ani utwardzanych 
nawierzchni, 

3) koniecznoċć przebudowy i rozbudowy sys-
temu drenarskiego przed zainwestowaniem 
terenu w sposób i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządzającym siecią, 

4) poszerzanie i pogłćbianie istniejących cieków 
i rowów melioracyjnych moďliwe jest po 
uzgodnieniu z zarządzającym siecią, 

5) naleďy zapewnić dostćp do rowów dla słuďb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjć oraz 
słuďb ratowniczych, 

6) zakaz zabudowy w odległoċci mniejszej niď 
20 m licząc od górnej krawćdzi cieku wodne-
go połoďonego wzdłuď północnej granicy 
planu. 

2. Plan ustala, ďe na całym obszarze działania 
planu obowiązują nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania ċrodowiska: 

1) ustala sić nakaz maksymalnej ochrony istnie-
jącej szaty roċlinnej cennej pod wzglćdem 
przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala sić obowiązek zachowania walorów 
ċrodowiska przyrodniczego, a przede wszyst-
kim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, 
w tym: pojedynczych drzew oraz zadrzewieĉ 
przydroďnych, 

3) wprowadza sić ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczyszcze-
nia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych 
wód oraz nakaz podłączenia wszystkich 
obiektów do sieci miejskich po ich realizacji, 

4) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrze-
wanie pomieszczeĉ gazem ziemnym, olejem 
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekolo-
gicznie czystymi, 

5) ustala sić zakaz lokalizowania i rozbudowy 
obiektów, urządzeĉ i przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
dla których raport oddziaływania na ċrodo-
wisko jest wymagany oraz dla których obo-
wiązek sporządzenia raportu oddziaływania 
na ċrodowisko moďe być wymagany z godnie 
z przepisami szczególnymi za wyjątkiem: 

a) dróg i związanych z nimi urządzeĉ; 

b) obiektów infrastruktury technicznej w tym 
budowli wieďowych telekomunikacji elek-
tronicznej. 

6) oddziaływanie na ċrodowisko projektowa-
nych w danych obszarach funkcjonalnych 
przedsićwzićć wywołane emisją energii, ha-
łasu i zanieczyszczeĉ powietrza w zakresie 
obowiązujących przepisów odrćbnych, w 
tym norm i standardów ċrodowiskowych, nie 
moďe wykraczać poza granice działki objćtej 
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daną decyzją administracyjną z wyłączeniem 
stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 
innych urządzeĉ telekomunikacji elektronicz-
nej. Oddziaływanie to nie moďe ograniczać 
uďytkowania terenów sąsiednich zgodnie z 
ustaloną dla nich funkcją a w przypadku loka-
lizacji w budynku mieszkalnym nie moďe po-
garszać warunków zamieszkania. 

7) ustala sić obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej iloċci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 

8) plan okreċla minimalną wielkoċć działki 
zgodnie z ustaleniami § 16. 

9) plan okreċla minimalny wskačnik powierzch-
ni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

Rozdział 4 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 12.1. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy wyznaczone na rysunku planu. 

2. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 5 m. od linii rozgraniczających 
dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 
KDL, KDD; 

3. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 20 m. od linii brzegu cieku wodne-
go oznaczonego symbolem Ws, zgodnie z ry-
sunkiem planu ; 

4. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekra-
czalna linia zabudowy obowiązuje przy realizacji 
nowej zabudowy oraz przy rozbudowie i wy-
mianie zabudowy istniejącej. 

5. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje sić 
lokalizacjć budynków na działce zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego i z uwzglćdnieniem 
wszystkich ustaleĉ planu. 

§ 13.1. W zakresie zagospodarowania terenu 
oraz kształtowania ogólnej struktury przestrzen-
nej plan ustala: 

1) realizacje zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej lub bličniaczej (tereny 
MN); 

2) realizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego wolnostojącego lub 
jednego budynku w zabudowie bličniaczej ; 

3) dopuszcza moďliwoċć lokalizowania na dział-
ce budowlanej oprócz 1 budynku mieszkal-
nego 1 budynku gospodarczego lub 1 garaďu; 

4) dopuszcza realizacjć na 1 działce inwestycyj-
nej wićcej niď 1 budynku mieszkalnego wraz 
z budynkiem garaďowym lub gospodarczym 
pod warunkiem zachowania moďliwoċci wy-

dzielania dla po-szczególnych budynków 
mieszkalnych działek budowlanych o mini-
malnej powierzchni zgodnej z wielkoċciami 
okreċlonymi w § 17 ust. 2 tekstu planu; 

5) ustala wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy na działce – 0,5; 

6) dopuszcza realizacjć wbudowanych w bu-
dynki mieszkalne lokali usługowych w zakre-
sie usług zapewniających zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb mieszkaĉców; 

2. W zakresie kształtowania architektury i ga-
barytów projektowanych obiektów plan: 

1) ustala maksymalną wysokoċć zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na 12m (dwie 
kondygnacje z poddaszem uďytkowym) i za-
budowy gospodarczej i garaďowej na 6,0m; 

2) dopuszcza sić zwićkszenie maksymalnej wy-
sokoċci dla punktowych obiektów budowla-
nych niebćdących budynkami związanymi z 
infrastrukturą telekomunikacyjną jak maszty, 
anteny i inne obiekty telekomunikacji elek-
tronicznej o podobnym charakterze; 

3) ustala realizacje dachów wysokich o nachy-
leniu połaci do 45 stopni przekrytych da-
chówką bądč teď innym materiałem imitują-
cym dachówkć, w odcieniach od ciemnej 
czerwieni do czerwonawego brązu, 

4) dopuszcza sić inne przekrycia zwieĉczone 
attykami, gzymsami lub dachami płaskimi; 

5) ustala stosowanie wykoĉczenia elewacji w 
tynku w kolorach jasnych, pastelowych. do-
puszcza stosowanie drewna, cegły klinkiero-
wej lub kamienia w wykoĉczeniu elewacji 
oraz innych materiałów naturalnych. 

§ 14.1. Obowiązują nastćpujące zasady reali-
zacji ogrodzeĉ: 

1) ogrodzenie naleďy sytuować w linii rozgrani-
czającej terenu 

2) dopuszcza sić miejscowe wycofanie ogro-
dzenia w głąb terenu działki 

3) ogrodzenie powinno spełniać nastćpujące 
warunki: 

a) maksymalna wysokoċć 2.0 m od poziomu 
terenu 

b) wysokoċć czćċci pełnej (cokołu nie moďe 
przekraczać 60cm) 

c) ogrodzenie powyďej cokołu powinno być 
aďurowe, przy czym powierzchnia aďuru 
powinna wynosić min. 50% powierzchni 
ogrodzenia 

d) linia ogrodzenia winna przebiegać w od-
ległoċci min. 0,5m od gazociągu, 
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e) ustala sić, ďe ogrodzenia powinny być od-
sunićte, co najmniej. 1,5m od górnej kra-
wćdzi skarp cieków wodnych i rowów me-
lioracyjnych. 

2. Wyklucza sić stosowanie ogrodzeĉ peł-
nych oraz ogrodzeĉ z przćsłami wypełnionymi 
prefabrykatami betonowymi. 

3. Obowiązuje zasada realizacji wjazdów na 
teren działki połoďonej przy ulicy o szerokoċci w 
liniach rozgraniczających mniejszej niď 10.0m w 
formie poszerzonych wjazdów bramowych wy-
cofanych w głąb działki. 

§ 15.1. Na całym obszarze objćtym planem 
zakazuje sić umieszczania wolnostojących zna-
ków informacyjno-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze objćtym planem do-
puszcza sić lokalizowanie reklam i znaków in-
formacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach pod warunkiem, ďe powierzchnia  
1 reklamy lub znaku nie przekroczy 2m2. 

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

1) na drzewach i w zasićgu ich koron, 

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

4. Ustalenia pkt  1 i 2 nie dotyczą gminnego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

5. Ustala sić stosowanie jednakowych ele-
mentów małej architektury oraz wyposaďenia 
powtarzalnego takiego jak: ławki, latarnie, kosze 
ċmietnikowe, donice kwietnikowe, barierki, 
słupki itp. dla przynajmniej jednego terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczenia. 

6. Ustala sić, ďe lokalizowanie obiektów małej 
architektury i urządzeĉ infrastruktury technicznej 
nie moďe powodować: utrudnieĉ w komunikacji, 
ograniczeĉ widocznoċci, utrudnieĉ percepcji 
znaków i sygnalizatorów drogowych. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania  

i podziału nieruchomości objętych planem 

§ 16.1. Na obszarze planu ustala sić moďli-
woċć scalania i podziałów nieruchomoċci na 
warunkach okreċlonych w ustawie o gospodar-
ce nieruchomoċciami i pod warunkiem zacho-
wania nastćpujących zasad: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w ust. 2. 

2) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny być prostopadłe do wyzna-

czonych w planie linii rozgraniczających dróg 
z tolerancją 20%; 

3) nakazuje sić wydzielenie dróg wewnćtrznych 
i dojazdów niepublicznych do obsługi nowo 
wydzielanych działek; 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wolnostojącej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej oznaczonych symbolami MN plan 
ustala minimalną powierzchnić działki budow-
lanej - 900m2. 

3. Przy podziale wićkszej działki dopuszcza 
sić zmniejszenie wymaganej powierzchni o 10% 
dla jednej nowowydzielanej działki, której po-
wierzchnia nie spełnia wymogów okreċlonych w 
ust. 2 ; 

4. Dopuszcza sić wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niď okreċlone w ust. 2 wy-
łącznie: 

1) w celu powićkszenia sąsiedniej nieruchomo-
ċci pod warunkiem, ďe działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
nić nie mniejszą, niď okreċlona w ust. 2 

2) w celu lokalizacji infrastruktury technicznej 

5. Przy wydzielaniu nowych działek oraz ich 
podziałach na terenach przylegających do dróg 
publicznych wprowadza sić obowiązek wydzie-
lenia terenów przeznaczonych pod układ komu-
nikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu; 

6. Ustala sić, ďe front nowo wydzielanych 
działek nie moďe być mniejszy niď: 

1) dla zabudowy wolnostojącej- 18,0m; 

2) dla zabudowy bličniaczej- 15,0m; 

7. Dopuszcza sić zabudowć na działkach 
mniejszych niď okreċlone w ustaleniach po-
szczególnych terenów pod warunkiem, ďe po-
dział został dokonany przed wejċciem w ďycie 
planu lub wynika z realizacji wyznaczonego na 
rysunku planu układu komunikacyjnego. 

Rozdział 6 
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy  

lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej  
oraz infrastruktury technicznej 

§ 17.1. Ustala sić powiązanie komunikacyjne 
terenu objćtego planem z układem zewnćtrz-
nym poprzez ulicć Herbacianej Róďy, której linie 
rozgraniczające ustalono w planie. 

2. Ustala sić układ publicznych dróg i ich sze-
rokoċci w liniach rozgraniczających: 

1) 1 KDL (ul. Herbacianej Róďy) – droga lokalna 
o szerokoċci w liniach rozgraniczających 12,0 
– 21,0m (zgodnie z rysunkiem planu), 

2) 1 KDD – droga dojazdowa o szerokoċciach w 
liniach rozgraniczających 10.0m. 
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§ 18. Plan dopuszcza obsługć komunikacyjną 
działek poprzez wewnćtrzne drogi nieoznaczone 
na rysunku planu. 

§ 19.1. Dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dla obiektów nowych i rozbudowywa-
nych obowiązują min. 2 miejsca postojowe /  
1 lokal mieszkalny 

2. W przypadku realizacji na działce zabudo-
wy mieszkaniowej z towarzyszącą funkcją usłu-
gową-3 m. p. / kaďde 100m2 pow. uďytkowej, dla 
obiektów o mniejszej powierzchni uďytkowej nie 
mniej niď 2m.p. 

3. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojo-
wych na terenie działki własnej oddzielnie dla 
kaďdej z funkcji. 

§ 20.1. Obowiązuje zasada prowadzenia 
przewodów podstawowej sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających ulic ist-
niejących i projektowanych; 

2. Plan ustala utrzymanie w nowo projekto-
wanych ulicach rezerwy zabezpieczającej moď-
liwoċci budowy wodociągu, gazociągu, linii 
elektroenergetycznych SN i NN oraz kanalizacji 
telefonicznej oraz kanalizacji deszczowej i prze-
wodów kanalizacji sanitarnej; 

3. Dopuszcza sić w uzasadnionych przypad-
kach prowadzenie przewodów podstawowej 
sieci infrastruktury technicznej poza terenami 
połoďonymi w liniach rozgraniczających ulic; 

4. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie ċcie-
ków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia teleko-
munikacyjne na podstawie opracowaĉ technicz-
nych, na całym obszarze planu, bez koniecznoċci 
zmiany niniejszego planu; 

5. Przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leďy - w miarć moďliwoċci - unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych roz-
wiązaĉ z operatorami systemów inďynieryjnych. 
W przypadku nieuniknionej kolizji projektowa-
nego zagospodarowania z tymi elementami 
naleďy je przenieċć lub odpowiednio zmodyfi-
kować, przy uwzglćdnieniu uwarunkowaĉ wyni-
kających z przepisów szczególnych oraz warun-
ków okreċlonych przez operatora(ów). W szcze-
gólnoċci dotyczy to przebudowy napowietrz-
nych linii ċredniego napićcia na sieci kablowe. 

6. Dopuszcza sić moďliwoċć przebudowy ist-
niejących urządzeĉ infrastruktury technicznej 
oraz budowć jej elementów w miarć wystćpo-
wania potrzeb związanych z zabudową terenu 
przy spełnieniu okreċlonych przez dane przed-
sićbiorstwo eksploatacyjne wymagaĉ technicz-
nych i lokalizacyjnych; 

7. Jako obowiązujący plan przyjmuje: doce-
lowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w 
wodć z gminnej sieci wodociągowej i odprowa-
dzania ċcieków do oczyszczalni gminnej; 

8. Dopuszcza sić stosowanie lokalnych roz-
wiązaĉ uwzglćdniających wymogi prawa bu-
dowlanego i ochrony ċrodowiska, w tym szczel-
nych szamb przydomowych i indywidualnych 
ujćć wody, do czasu wprowadzenia zorganizo-
wanego systemu odprowadzania ċcieków i sys-
temu wodociągów, przy czym preferuje sić wy-
konanie sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej przed realizacją docelowego przeznacze-
nia terenów; 

9. Nakazuje sić podłączenie istniejącej zabu-
dowy do systemów kanalizacyjnego i wodocią-
gowych po ich realizacji. 

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć terenu objć-
tego planem z gminnej sieci wodociągowej, 
w oparciu o istniejące ujćcia wody; 

2. Ustala sić dostawć wody poprzez indywidu-
alne przyłącza na warunkach okreċlonych 
przez zarządcć sieci; 

3. Ustala sić, ďe dla zapewnienia pewnoċci do-
stawy wody na całym obszarze objćtym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana bćdzie 
w układzie zamknićtym, pierċcieniowym; 

4. Niezaleďnie od zasilania, z sieci wodociągo-
wej naleďy przewidzieć zaopatrzenie ludnoċci 
w wodć z awaryjnych studni publicznych; 

5. Lokalizacjć awaryjnych studni publicznych 
dopuszcza sić na terenie całego planu, bez 
koniecznoċci zmiany niniejszego planu. 

§ 22. W zakresie odprowadzania ċcieków sa-
nitarnych i deszczowych: 

1. Ustala sić sukcesywne objćcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy. 

2. Ustala sić odprowadzanie ċcieków poprzez 
indywidualne przyłącza na warunkach okre-
ċlonych przez zarządcć sieci. 

3. Ustala sić zakaz wprowadzania nieoczysz-
czonych ċcieków do wód powierzchniowych 
lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów ċciekowych. 

4. Ustala sić odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej powierzchniowo na teren 
własnej działki, bez oczyszczenia; 

2) z terenów dróg publicznych, dróg we-
wnćtrznych oraz parkingów do gruntu lub 
do odbiorników poprzez rowy zbiorniki re-
tencyjnej lub studnie chłonne, po uprzed-
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nim podczyszczeniu, przy czym dopuszcza 
sić odprowadzanie wód poprzez system 
kanalizacji deszczowej; 

5. Ustala sić zakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób mogący powodować spływ 
wody na sąsiednie tereny lub tworzenie sić 
na sąsiednich terenach zastoin wody na sku-
tek podniesienia poziomu gruntu. 

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1. Ustala sić, ďe istniejące i projektowane bu-
dynki bćdą posiadały własne, indywidualne 
čródła ciepła 

2. Okreċla sić nastćpujące rozwiązania w zakre-
sie zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywi-
dualnych čródeł ciepła projektowanych w 
oparciu o nastćpujące czynniki grzewcze – 
gaz, energić elektryczną, olej opałowy nisko-
siarkowy, odnawialne čródła energii lub inne 
ekologicznie czyste čródła energii przyjazne 
dla ċrodowiska, których stosowanie jest 
zgodne z ustawą prawo ochrony ċrodowiska. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych čródeł 
ciepła opalanych paliwami stałymi – wćglem, 
koksem. Do-puszcza sić jedynie stosowanie 
kominków opalanych drewnem, które nie 
mogą stanowić głównego čródła ciepła do 
ogrzewania. 

4. Nakazuje sić wykorzystywanie odnawialnych 
čródeł energii, a takďe innych noċników spa-
lanych w urządzeniach o wysokim poziomie 
czystoċci emisji. 

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1. Ustala sić zaopatrzenie istniejącej i projekto-
wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w 
oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć ċred-
niego ciċnienia, na warunkach okreċlonych 
przez zarządzającego siecią. 

2. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania 
na gaz przewodowy na cele bytowo – go-
spodarcze jak i cele grzewcze. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoċci pod-
stawowe i strefy bezpieczeĉstwa zgodne z 
warunkami wynikającymi z przepisów szcze-
gólnych. 

4. Linia ogrodzeĉ winna przebiegać w odległoċci 
nie mniejszej niď 0,5m od gazociągu. 

5. Ustala sić zasadć prowadzenia projektowa-
nych gazociągów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi, w odle-
głoċci min. 0,5m od tych linii oraz sytuowa-
nia punktów redukcyjno – pomiarowych dla 
poszczególnych zabudowanych posesji w 
ogrodzeniach od strony ulic lub na budyn-
kach – zgodnie z warunkami okreċlonymi 
przez Zarządcć sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe (otwierane na zewnątrz od strony 
ulicy) winny być lokalizowane w linii ogro-
dzeĉ, w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg, naleďy zabezpieczyć istniejące gazocią-
gi przed uszkodzeniem. Gazociągi, które w 
wyniku przebudowy ulic znalazłyby sić pod 
jezdnią, naleďy przenieċć w pas drogowy po-
za jezdnić na koszt inwestora budowy. 

8. Dla gazociągów i urządzeĉ gazowych ustala 
sić nakaz zachowania warunków technicz-
nych okreċlonych w przepisach odrćbnych. 

§ 25. W zakresie zapotrzebowania w energić 
elektryczną: 

1. Zakłada sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną wszystkich istniejących i projekto-
wanych budynków i budowli w oparciu o 
istniejące i projektowane stacje elektro-
energetyczne SN/nn. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną poprzez budowć i rozbudowć sieci 
elektroenergetycznych ċredniego i niskiego 
napićcia. 

3. Ustala sić zasilanie projektowanych obiek-
tów z sieci niskiego napićcia, prowadzo-
nych wzdłuď ulic, wyprowadzonych z istnie-
jących i projektowanych stacji transforma-
torowych. 

4. Ustala sić rezerwy terenu dla realizacji przy-
łączy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu ustawy „Prawo energetyczne”, na 
terenach połoďonych w liniach rozgranicza-
jących dróg. 

5. W razie stwierdzenia, przez właċciwą jed-
nostką eksploatacyjną, koniecznoċci reali-
zacji dodatkowej stacji transformatorowej 
dla nowej inwestycji, ustala sić obowiązek 
wybudowania przez Zakład energetyczny 
takiej stacji o parametrach zgodnych z 
technicznymi warunkami zasilania. 

6. Jako rozwiązanie preferowane ustala sić 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róďnych napićciach po oddzielnych trasach; 
dopuszcza sić jednak w technicznie lub 
ekonomicznie uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie elektroenergetycznych linii SN 
i nn na wspólnych słupach. 

7. Preferuje sić stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu kablowym oraz sta-
cji w wykonaniu wnćtrzowym., dopuszcza 
sić jednak ze wzglćdów technicznie uza-
sadnionych stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 
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stacji transformatorowych SN/nn w wyko-
naniu słupowym. 

8. Dopuszcza sić kablowanie istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych w 
sposób i na warunkach uzgodnionych z 
właċciwa jednostką eksploatacyjną. 

9. Przyłączenie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urządzeĉ elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku wy-
stąpienia kolizji planu zagospodarowania 
działki (w tym równieď wynikającego ze 
zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi bćdzie 
sić odbywać w uzgodnieniu i na warunkach 
okreċlonych przez właċciwego operatora 
systemu elektroenergetycznego według za-
sad okreċlonych w przepisach prawa ener-
getycznego. 

10. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych terenów powinny przewidy-
wać rezerwacjć miejsc i terenów dla lokali-
zacji linii, stacji i przyłączy oraz innych ele-
mentów infrastruktury elektroenergetycznej 
niezbćdnych dla zaopatrzenia lokowanych 
na tych terenach budynków i budowli w 
energić elektryczną a takďe oċwietlenia wo-
kół obiektów. 

11. Zakazuje sić nasadzeĉ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, tych gatunków, których naturalna 
wysokoċć moďe przekraczać 3, 0m. 

§ 26. W zakresie telekomunikacji: 

1. Pełne pokrycie zapotrzebowania w łącza tele-
foniczne w oparciu o operatorów działają-
cych zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. Dopuszcza sić obsługć abonentów za po-
ċrednictwem indywidualnych podłączeĉ od 
istniejących bądč projektowanych linii telefo-
nicznych oraz aktywacjć telefonów komór-
kowych na warunkach okreċlonych przez 
operatorów sieci i systemów. 

3. Dopuszcza sić rozbudowć sieci telekomuni-
kacyjnej poprzez kablowe rozprowadzenie li-
nii abonenckich zapewniając w szczególnoċci 
szerokopasmowy dostćp do internetu zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

§ 27. W zakresie usuwanie odpadów stałych: 

1. Ustala sić zorganizowany i o powszechnej 
dostćpnoċci system zbierania i ewakuacji 
odpadów o charakterze komunalnym. 

2. Ustala sić, ďe obszar objćty planem naleďy 
włączyć do gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnych funkcjach 

§ 28. Symbol literowy i numerowy terenów - 
1 MN. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca lub bličniacza, jako przezna-
czenie podstawowe; 

2) nieuciąďliwe usługi wbudowane w budyn-
ki mieszkalne, jako przeznaczenie dopusz-
czalne; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić realizacjć nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 
budynków wolnostojących i bličniaczych 
na niezabudowanych lub nowo wydzielo-
nych działkach budowlanych; 

2) dopuszcza sić realizacjć na 1 działce inwe-
stycyjnej wićcej niď 1 budynku mieszkal-
nego wraz z budynkiem garaďowym lub 
gospodarczym pod warunkiem, zachowa-
nia moďliwoċci wydzielania dla poszcze-
gólnych budynków mieszkalnych działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 
zgodnej z wielkoċciami okreċlonymi w 
§ 16 ust. 2 tekstu planu, 

3) dopuszcza sić moďliwoċć lokalizowania na 
działce budowlanej oprócz 1 budynku 
mieszkalnego, 1 budynku gospodarczego 
lub 1 garaďu; 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala sić na 
przeznaczenie czćċci pomieszczeĉ na cele 
usług nie-uciąďliwych– zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego, 

5) dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy gospodarczej i garaďowej; 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskačniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomoċci: 

1) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej zgodnie z § 16 ust. 2 tekstu planu; 

2) plan dopuszcza realizacjć nowej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działkach wydzielonych przed dniem 
wejċcia w ďycie planu lub, których po-
dział wynika z rozwiązaĉ przestrzennych 
planu (np. podział w wyniku wytyczenia 
nowego układu komunikacyjnego) pod 
warunkiem za-chowania ustalonych pla-
nem wskačników minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej i maksy-
malnej intensywnoċci zabudowy; 
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z § 12 ust. 2,3; niniejszego tekstu planu; 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy zgod-
nie z § 13 ust 2 pkt 1 i 2 niniejszego tek-
stu planu; 

5) ustalenia w zakresie realizacji dachów 
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3, 4 niniejszego 
tekstu planu; 

6) ustalenia w zakresie wykoĉczenia elewa-
cji zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 ; 

7) maksymalna intensywnoċć zabudowy 
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 niniejszego 
tekstu planu; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna –70%; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moďe być wićksza niď 30% 
powierzchni ogólnej działki; 

10) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 
granic nowowydzielonych działek pro-
stopadle do linii rozgraniczających ulic 
lub pod kątem zbliďonym do kąta pro-
stego; 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna musi być zapew-
niona poprzez dostćp do ulicy wyznaczo-
nej w planie; 

2) dopuszcza sić moďliwoċć wydzielenia z te-
renu działki dojazdu do czterech nowowy-
dzielonych działek w formie drogi we-
wnćtrznej o szerokoċci 6.0 m w liniach 
rozgraniczających i włączenie go do ulicy 
wyznaczonej w planie; 

3) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpie-
czenie niezbćdnych miejsc parkingowych 
na własnej działce. 

§ 29.1. Symbol literowy i numerowy terenu -
1ZN. 

2. Przeznaczenie terenu: 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli, a takďe innej zabudowy z wy-
jątkiem urządzeĉ wodnych oraz obiektów 
niezwiązanych z funkcją terenu; 

2) ustala sić bezwzglćdną ochronć istniejącej 
zieleni i jej obecnego charakteru, a takďe ist-
niejących cieków wodnych. 

§ 30.1. Symbol literowy i numerowy terenu - 
Ws 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny wód powierzchniowych 

Dział VI 
Wysokość stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 31.1. Ustala sić wartoċć stawki procento-
wej, słuďącej naliczeniu jednorazowej opłaty 
(renty planistycznej) od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci w wyniku uchwalenia niniejszego 
planu pobieranej jednorazowo w momencie 
sprzedaďy nieruchomoċci w okresie do 5 lat od 
dnia uprawomocnienia sić niniejszego planu, w 
wysokoċci: 

1) dla terenów MN - 20%; 

2) dla terenów KDL, KDD, ZN, Ws – 1%. 

2. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) 
od wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu, nie jest pobiera-
na w sytuacji braku zmiany przeznaczenia oraz 
zasad zagospodarowania terenu, w stosunku do 
poprzedniego obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Dział V 
Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 32. Z dniem wejċcia w ďycie planu, w grani-
cach nim objćtych tracą moc prawną ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćċci wsi Wólka Kozodawska, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie nr 628/LII/98 z dnia 20 maja 1998r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. Nr 44 poz. 147 z dnia 12 sierpnia 
1998r.) 

§ 33. Plan dopuszcza moďliwoċć kontynu-
owania dotychczasowego sposobu uďytkowania 
terenu do czasu wprowadzenia funkcji przewi-
dzianych ustaleniami planu. 

§ 34. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno powierza sić 
przechowywanie oryginału planu wraz ze zbio-
rem dokumentacji formalno – prawnej. 

§ 35. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 36. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie:  

mgr inż. Andrzej Swat 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 215/X/2011 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 6 lipca 2011r. 

 
Dotyczący  sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleďą do zadaĉ własnych gminy 
 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaĉców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1. traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczających drogi publicznej, 
w tym wybudowanie drogi wraz z uzbroje-
niem podziemnym i zielenią; 

2. inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczający-
mi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleďące do zadaĉ własnych gminy to realizacja 
drogi publicznej na terenie przeznaczonym w pla-
nie pod tą funkcjć oraz budowa sieci wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, finansowanie oċwietlenia ulic 
znajdujących sić na terenie objćtym niniejszą 
uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrze-
nia w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2: 

1. realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-
niach publicznych, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie ċrodowiska; 

2. sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 2 
moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
sić postćpem techniczno - technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćp-
nej techniki (okreċlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodo-
wiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póčniejszymi 
zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleĉ 
planu; 

3. inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreċlone w § 2 realizowane bćdą w sposób 
okreċlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z 
póčniejszymi zmianami); 

4. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umów zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny, ujćtych w niniejszym planie podlega przepisom 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 
148 z póčniejszymi zmianami). Wydatki majątkowe 
gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budďe-
tu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji 
przekracza jeden rok budďetowy uchwala sić w 
uchwale budďetowej Rady Gminy. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy drogi publicznej 
finansowane bćdą w całoċci lub w czćċci z bu-
dďetu gminy oraz na podstawie porozumieĉ z 
innymi podmiotami lub ze čródeł zewnćtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacji finansowane bćdą na podstawie art. 
15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodć i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze 
ċrodków własnych przedsićbiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjnego oraz w całoċci lub w czć-
ċci z budďetu gminy oraz na podstawie poro-
zumieĉ z innymi podmiotami lub ze čródeł ze-
wnćtrznych, w oparciu o uchwalone przez Radć 
Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urządzeĉ wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 
ustawy) lub przez budďet gminy. 

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