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UCHWAŁA Nr XXXVIII/364/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

z dnia 29 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji  
na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z 
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 125, 
poz. 874 z póŝn. zm.) po zasićgnićciu opinii orga-
nizacji, których statutowym celem jest ochrona 
praw konsumenta uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. Określa sić na 10 liczbć nowych licencji 
przeznaczonych do wydania w roku 2010 na wy-
konywanie transportu drogowego taksówką na 
obszarze miasta Pruszkowa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezy-
dentowi Miasta Pruszkowa. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

lek. med. Henryk Wacławek 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/365/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

z dnia 29 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa 

dla obszaru Żbików II etap 1 

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 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218) oraz art. 14, ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 
880 oraz z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227 
i Nr 201 poz. 1237), oraz uchwały nr XV/139/07 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 paŝdzierni-
ka 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Şbików II etap I w 

Pruszkowie oraz po stwierdzeniu zgodności z usta-
leniami „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszko-
wa” przyjćtego uchwałą nr XXVIII/309/2000 Rady 
Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000r., 
Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co nastćpu-
je: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru 
Şbików II etap I, stanowiący zmianć miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Şbików II etap I w Pruszkowie - uchwała nr 
XXI/200/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
27 maja 2004r. w (opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2004r. Nr 175, poz. 4546 z dnia  
16 lipca 2004r.) zwany dalej planem. 
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§ 2. 

1. Plan obejmuje obszar połoşony w mieście 
Pruszkowie, którego granice wyznaczają: 

1) od północy - terenów po ciepłociągu Brwi-
nów-Warszawa od zachodu – zachodnia 
granica terenów po ciepłociągu Brwinów-
Warszawa; 

2) od wschodu – wschodnia linia rozgranicza-
jąca ul. Oşarowskiej i wschodnia granica 
działki nr 16; 

3) od południa – południowa krawćdŝ koryta 
rzeki Şbikówki i południowa krawćdŝ koryta 
rzeki Utraty; 

4) od zachodu – zachodnia granica terenów po 
ciepłociągu Brwinów-Warszawa. 

2. Granice obszaru objćtego planem oznaczone 
są na rysunku planu. 

§ 3. 

Załączniki do uchwały stanowią: 

1) rysunek planu sporządzony na mapie w skali 
1:2000, wraz z wyrysem ze „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszkowa”, bćdący inte-
gralną czćścią planu, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Pruszkowie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Pruszkowie o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, stanowiące załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest określenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

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

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

6) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiek-
tów i wskaŝników intensywności zabudo-
wy, 

7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów naraşonych na niebezpie-
czeństwo powodzi; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości; 

9) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich uşyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

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

11) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów; 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Poniewaş nie wystćpują na obszarze planu, nie 
określa sić: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej 

2) granic i sposobów zagospodarowania pod-
legających ochronie terenów górniczych, a 
takşe terenów zagroşonych osuwaniem sić 
mas ziemnych 

3. Plan określony jest jako perspektywiczny, bez 
sprecyzowania terminu jego obowiązywania. 

§ 5. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póŝn. zm.); 

2) przepisach odrćbnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy innych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

3) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Pruszkowie; 

4) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu sporządzony na mapie w skali 
1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 
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5) planie – naleşy przez to rozumieć niniejszy 

miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiący akt prawa miejsco-
wego, obejmujący obszar określony w § 2 ni-
niejszej uchwały; 

6) obszarze planu – naleşy przez to rozumieć 
obszar objćty niniejszym planem w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

7) terenie – naleşy przez to rozumieć teren wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz oznaczony symbolem, (w któ-
rym cyfry oznaczają numer terenu w obsza-
rze, litery oznaczają przeznaczenie terenu); 

8) działce – naleşy przez to rozumieć działkć 
budowlaną, zgodnie z przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

9) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania, ustalone niniejszym planem; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić oznaczającą granicć, 
której nie moşe przekroczyć lico budynku; 

11) licu budynku – naleşy przez to rozumieć ze-
wnćtrzną powierzchnić ściany budynku, poza 
którą mogą być wysunićte czćści zewnćtrzne 
budynku, takie jak zadaszenia wejść, okapy, 
gzymsy, balkony, galerie, tarasy, schody ze-
wnćtrzne, pochylnie i rampy; 

12) stanowisku archeologicznym – naleşy przez 
to rozumieć zachowane w ziemi (pod war-
stwą orną) pozostałości dawnych osad, 
umieszczone w wykazie stanowisk archeolo-
gicznych; 

13) granicy Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu – naleşy przez to rozumieć te-
ren obejmujący dolinć rzeki Utraty określony 
Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz.U. Województwa Mazowieckiego Nr 42, 
poz. 870 z dnia 14 lutego 2007r.); 

14) uciąşliwości obiektów i urządzeń – naleşy 
przez to rozumieć przekroczenie dopuszczal-
nych odrćbnymi przepisami o ochronie śro-
dowiska stćşeń i emisji substancji i energii 
dla rodzaju zabudowy określonej przeznacze-
niem terenu; 

15) strefie sanitarnej od cmentarza – naleşy przez 
to rozumieć pas terenu wokół cmentarza, w 
którym obowiązują ograniczenia w zagospo-
darowaniu; 

16) kolumbarium – naleşy przez to rozumieć 
ścianć urnową, moşe ona stanowić mur oka-
lający cmentarz. 

§ 6. 

Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) przeznaczenie terenów określone symbolem 
literowym i numerem; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalna linia czćści grzebalnej cmen-
tarza; 

6) strefa ochrony archeologicznej stanowisk ar-
cheologicznych; 

7) obszar bezpośredniego zagroşenia powodzią; 

8) strefa sanitarna od cmentarza; 

9) obiekty zabytkowe znajdujące sić w ewidencji. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§ 7. 

Plan wyznacza tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

3) zabudowy usługowej i mieszkaniowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem UM; 

4) zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem U; 

5) usług ochrony zdrowia, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem UOZ; 

6) usług i obiektów produkcyjnych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem UP; 

7) usług obsługi komunikacji, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem UKS; 

8) zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP; 

9) zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZLN; 

10) cmentarza, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC; 

11) infrastruktury technicznej: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 38401 – Poz. 6357 
 

a) urządzeń oczyszczania wód opadowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
NO, 

b) urządzeń elektroenergetycznych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem EE; 

12) dróg publicznych: 

a) ulic głównych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDG, 

b) ulic zbiorczych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDZ, 

c) ulic lokalnych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDL, 

d) ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDD (ulica 8KDD1/2 do 
czasu realizacji nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej 701 – ulicy 4KDZ1/2, stanowi 
istniejący przebieg drogi wojewódzkiej 701 
w klasie drogi zbiorczej KZ, ulica 10KDD1/2 
do czasu realizacji nowego przebiegu dro-
gi wojewódzkiej 718 – ulicy 2KDG2/2, sta-
nowi istniejący przebieg drogi wojewódz-
kiej 718 w klasie drogi głównej KG); 

13) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KX. 

14) wód powierzchniowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem WS. 

§ 8. 

1. Tereny wód powierzchniowych oraz dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-jezdnych, o których 
mowa w § 7 pkt 11, 12, 13 i 14, plan ustala te-
renami inwestycji celu publicznego. 

2. Plan dopuszcza realizacjć inwestycji celu pu-
blicznego, w tym związanych z ochroną zdro-
wia i ochroną środowiska, w terenach zieleni 
urządzonej i terenach zieleni naturalnej, o któ-
rych mowa w § 7 pkt 8 i 9. 

3. Plan dopuszcza nowe podziały działek w liniach 
rozgraniczających tereny, o których mowa w 
ust. 1 i 2. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 i 2, usta-
la sić: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic, chodników w sposób 
umoşliwiający korzystanie osobom niepeł-
nosprawnym ruchowo; 

2) zakaz sytuowania reklam na terenach ulic i 
zieleni; 

3) dla terenów, o których mowa w ust. 1 oraz 
dla terenów zieleni urządzonej, o których 

mowa w ust. 2, obowiązek zagospodarowa-
nia przez gminć lub zarządcć drogi. 

§ 9. 

W problematyce ochrony środowiska plan ustala: 

1) w zakresie ochrony przed hałasem: 

a) tereny, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2, nale-
şą do terenów przeznaczonych pod zabu-
dowć mieszkaniową, 

b) tereny, o których mowa w § 7 pkt 3, naleşą 
do terenów przeznaczonych na cele usłu-
gowo-mieszkaniowe, 

c) teren, o którym mowa w § 7 pkt 5, naleşy do 
terenów zabudowy szpitalnej i domów 
opieki społecznej, 

d) tereny, o których mowa w § 7 pkt 4 i 6 -12, 
nie naleşą do şadnego z terenów, objćtych 
ochroną akustyczną, określoną w odrćbnych 
przepisach o ochronie środowiska; 

2) obowiązek zastosowania odpowiednich środ-
ków technicznych mających na celu zachowa-
nie dopuszczalnego przepisami prawa i nor-
mami poziomu hałasu na terenach podlegają-
cych ochronie akustycznej, 

3) zakaz likwidacji istniejących w obszarze planu 
wód powierzchniowych (z wyjątkiem przezna-
czenia pod tereny ulic), z moşliwością korekty 
linii brzegowej (przy zachowaniu nie mniej niş 
80% powierzchni lustra wody); 

4) zakaz wprowadzania nowych przedsićwzićć, 
które na podstawie przepisów odrćbnych są za-
liczane do przedsićwzićć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz do 
przedsićwzićć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 
przedsićwzićć związanych z realizacją dróg i in-
frastrukturą techniczną oraz z wyłączeniem lo-
kalizacji na terenach oznaczonych symbolami 
U (z wyłączeniem 13U), ZC, UKS i UP instalacji 
do spopielania zwłok, stacji obsługi lub remon-
towych sprzćtu budowlanego lub rolniczego, 
lub środków transportu oraz stacji paliw; 

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN, MW, UM oraz U, zakaz lokali-
zowania usług, których uciąşliwość przekracza 
granice terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny; 

6) strefć sanitarną od cmentarza, w której zakazu-
je sić lokalizacji zabudowań mieszkalnych, za-
kładów şywienia, produkcji i składów şywności; 

7) obszar bezpośredniego zagroşenia powodzią i 
strefć wystćpowania gleb organicznych (tor-
fów), wyłączone z zabudowy 
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8) zakaz samowolnego podwyşszania lub obnişa-

nia powierzchni terenu powyşej lub ponişej po-
ziomu terenu działek sąsiednich oraz zmiany 
stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej sić na tym gruncie wody 
opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

§ 10. 

1. W zakresie ochrony i rewitalizacji dziedzictwa 
kulturowego i zabytków, plan ustala ochronć 
zabytków archeologicznych (stanowisko arche-
ologiczne nr ew. AZP 58-64/26 i A.107), w for-
mie stref ochrony archeologicznej, określonych 
na rysunku planu i oznaczonych numerami  
58-64/26 i A.107. W granicach stref plan ustala: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi – 
uzgodnienia wszelkich planowanych działań 
inwestycyjnych, wiąşących sić z wykonywa-
niem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
dań archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji, 

c) przed rozpoczćciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie; 

2. Plan ustala ochronć oraz wymóg uzgadniania z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków wszel-
kich robót budowlanych mających wpływ na 
wygląd obiektów zabytkowych znajdujących 
sić w ewidencji wojewódzkiej-budynków ozna-
czonych na rysunku planu. 

§ 11. 

1. Plan ustala obsługć obszaru w zakresie infra-
struktury technicznej z istniejących i projekto-
wanych sieci miejskich systemów uzbrojenia. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć plan ustala: 

1) zaopatrzenie w wodć na cele bytowe, go-
spodarcze i przeciwpoşarowe z miejskiej 
sieci wodociągowej; 

2) doprowadzenie wody do terenów wyzna-
czonych dla rozwoju zabudowy nastćpować 
bćdzie przez budowć sieci wodociągowej w 
liniach rozgraniczających projektowanych 
ulic dojazdowych, zgodnie z ideą przedsta-
wioną na rysunku planu; 

3) istniejące w obszarze planu sieci wodocią-
gowe podlegają zachowaniu, z dopuszcze-
niem przebudowy i rozbudowy; 

4) obowiązuje zasada budowy sieci wodocią-
gowej w układach pierścieniowych; 

5) dopuszczenie zachowania i uşytkowania ist-
niejącej studni głćbinowej, z moşliwością jej 
likwidacji (zgodnie z przepisami odrćbnymi 
dotyczącymi ochrony i likwidacji ujćć głćbi-
nowych); 

6) dopuszczenie do czasu realizacji sieci wodo-
ciągowej zaopatrzenia w wodć z lokalnych, 
istniejących i realizowanych ujćć własnych 
(w tym płytkich studni kopanych lub wier-
conych) – do celów technologicznych, go-
spodarczych i przeciwpoşarowych. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunal-
nych plan ustala: 

1) dla całego obszaru rozdzielczy system kana-
lizacji i odprowadzanie ścieków do kanaliza-
cji miejskiej; 

2) odbiór ścieków zapewniać bćdą miejskie ko-
lektory i kanały sanitarne: 

a) głównym odbiornikiem bćdzie miejski 
kolektor sanitarny zlokalizowany wzdłuş 
rzeki Utraty, doprowadzający ścieki do 
oczyszczalni ścieków przy ul. Domaniew-
skiej, 

b) odprowadzanie ścieków z terenów na-
stćpować bćdzie kanałami projektowa-
nymi do projektowanego kanału zbior-
czego w ul. Şbikowskiej; 

3) dla odprowadzenia ścieków z terenów wy-
znaczonych dla rozwoju zabudowy ustala 
sić system kanalizacji grawitacyjny i grawi-
tacyjno-pompowy: 

a) dla lokalizacji kanałów grawitacyjnych, 
tłocznych i przepompowni ścieków prze-
znacza sić tereny w liniach rozgraniczają-
cych ulic, terenach zieleni urządzonej, 
wód powierzchniowych, zieleni izolacyj-
nej i naturalnej, oraz teren urządzeń 
oczyszczania wód opadowych oznaczony 
na rysunku planu symbolem NO, 

b) istniejące w obszarze planu kanały sani-
tarne i przyłącza do sieci podlegają za-
chowaniu, z dopuszczeniem przebudowy 
i rozbudowy; 

4) ścieki wprowadzone do kanalizacji miejskiej 
powinny spełniać warunki określone w od-
rćbnych przepisach. Ustala sić obowiązek 
podczyszczania ścieków w miejscu wytwa-
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rzania, jeśli wskaŝniki zanieczyszczeń prze-
kraczać bćdą wielkości dopuszczalne okre-
ślone przez odbiorcć; 

5) do czasu objćcia obszaru pełną obsługą 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza sić kanalizacjć indywidualną i groma-
dzenie ścieków w zbiornikach bezodpływo-
wych na terenie nieruchomości, pod warun-
kiem zapewnienia wywozu zgromadzonych 
nieczystości do stacji zlewnej ścieków. Kaş-
dorazowo, po wybudowaniu w ulicy kanału 
sanitarnego właściciele przylegających po-
sesji mają obowiązek bezzwłocznego ich 
przyłączenia do realizowanego kanału, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie; 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
plan ustala: 

1) wyposaşenie obszaru w sieć kanalizacji 
deszczowej dla odprowadzania wód opa-
dowych z ulic i terenów zabudowy; 

2) odprowadzanie oczyszczonych wód opado-
wych do rzeki Şbikówki i rzeki Utraty za po-
średnictwem rowów melioracyjnych, zbior-
ników retencyjnych i sieci kanalizacyjnej; 

3) podstawć dla budowy sieci i urządzeń sta-
nowi opracowana „Koncepcja kanalizacji 
deszczowej dla osiedla Şbików i Bąki w 
Pruszkowie”; 

4) plan dopuszcza odwodnienie ciągów pieszo-
jezdnych i ulic dojazdowych przez spływ 
powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne: 
rowy przy krawćşnikowe, rowy retencyjno - 
infiltracyjne, studnie chłonne i drenaş; 

5) w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dopuszcza sić odprowadzanie 
wód opadowych na teren własnej działki i 
przez infiltracjć do gruntu. W przypadku 
niewystarczająco chłonnej powierzchni bio-
logicznej działki nadmiar wód naleşy reten-
cjonować w zbiornikach na terenach działek 
lub odprowadzać do projektowanych kana-
łów deszczowych po ich wybudowaniu w 
ulicach; 

6) zakaz samowolnego podwyşszania lub ob-
nişania powierzchni terenu powyşej lub po-
nişej poziomu terenu działek sąsiednich oraz 
zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza 
kierunku odpływu znajdującej sić na tym 
gruncie wody opadowej ze szkodą dla grun-
tów sąsiednich. 

7) dla ochrony wód powierzchniowych i gleby 
przed zanieczyszczeniami ustala sić obowią-
zek realizacji urządzeń oczyszczających 

spływy deszczowe z zanieczyszczeń stałych i 
ropopochodnych przed ich wprowadzeniem 
do odbiornika: kanału deszczowego, gleby 
lub wód powierzchniowych, zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami; 

8) plan dopuszcza lokalizacjć urządzeń pod-
czyszczających (osadników i separatorów) w 
terenie urządzeń oczyszczania wód opado-
wych, terenach zieleni urządzonej, wód po-
wierzchniowych, zieleni izolacyjnej i natu-
ralnej oraz w terenach dróg (za zgodą za-
rządcy dróg). 

5. W zakresie urządzeń melioracyjnych plan usta-
la: 

1) w granicach istniejących melioracji ozna-
czonych na rysunku planu obowiązek za-
bezpieczenia sprawności funkcjonowania 
urządzeń; 

2) przy zabudowie i zagospodarowaniu tere-
nów zmeliorowanych plan dopuszcza prze-
budowć istniejących w obszarze urządzeń 
melioracyjnych (w sposób zapewniający 
swobodny odpływ wód drenaşowych i po-
wierzchniowych) lub ich likwidacjć. Projekt 
przebudowy naleşy opracować w uzgodnie-
niu i na warunkach podanych przez zarzą-
dzającego siecią; 

3) plan dopuszcza zamianć rowów melioracyj-
nych na kolektory deszczowe, z uwzglćdnie-
niem włączenia sieci drenarskiej; 

4) dopuszcza sić przykrycie lub przebudowć 
istniejących rowów melioracyjnych przebie-
gających w granicach działek pod warun-
kiem zachowania droşności i dotychczaso-
wej funkcji; 

6. W zakresie zasilania w energić elektryczną plan 
ustala: 

1) zasilanie w energić elektryczną z istniejącej 
sieci napowietrzno - kablowej średniego 
(15kV) i niskiego napićcia po jej rozbudowie. 
Bezpośredni dosył energii elektrycznej do 
poszczególnych odbiorców poprzez przyłą-
cza elektroenergetyczne niskiego napićcia; 

2) dopuszczenie budowy, przebudowy i mo-
dernizacji sieci oraz urządzeń elektroenerge-
tycznych; 

3) budowć liniowych odcinków sieci średniego 
i niskiego napićcia w liniach rozgraniczają-
cych ulic (dróg); 

4) dopuszczenie przebiegu sieci średniego i ni-
skiego napićcia poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic (dróg); 
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5) lokalizowanie nowych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV – wnćtrzowych poza li-
niami rozgraniczającymi ulic (dróg) na wy-
dzielonych działkach z bezpośrednim dojaz-
dem do drogi publicznej; 

6) plan dopuszcza: 

a) lokalizacjć stacji transformatorowych 
słupowych w liniach rozgraniczających 
ulic (dróg), 

b) realizacjć stacji transformatorowych 
wbudowanych w obiekty kubaturowe; 

7) budowć sieci i urządzeń elektroenergetycz-
nych prowadzoną w oparciu o warunki przy-
łączenia i umowy przyłączeniowe zawierane 
przez zakład energetyczny z podmiotami 
ubiegającymi sić o przyłączenie do sieci. 
Ilość i lokalizacja stacji transformatorowych 
wynikać bćdzie ze zgłoszenia zapotrzebo-
wania na moc dla nowobudowanych obiek-
tów; 

8) plan ustala strefć bezpieczeństwa dla istnie-
jących napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 15kV – 12m, po 6m od osi linii na 
stronć. W strefie bezpieczeństwa obowiązu-
je zakaz lokalizacji nowych budynków na 
stały pobyt ludzi. Plan dopuszcza moşliwość 
lokalizacji w strefie bezpieczeństwa nowych 
obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci ga-
zowej średniego ciśnienia w ulicach: 3 Ma-
ja i ul. Oşarowskiej poprzez powiązanie 
sieci; 

2) rozbudowć sieci na warunkach określo-
nych przez właściwy zakład gazowniczy; 

3) zasady budowy gazociągów w liniach roz-
graniczających ulic (dróg) muszą być 
zgodne z aktualnie obowiązującym rozpo-
rządzeniem określającym warunki tech-
niczne jakim winny odpowiadać sieci ga-
zowe; 

4) przy modernizacji lub przebudowie ulic 
inwestor zobowiązany jest do dostosowa-
nia przebiegu sieci zgodnie z aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniem określa-
jącym warunki techniczne jakim winny 
odpowiadać sieci gazowe. 

5) na terenach zabudowy jednorodzinnej lo-
kalizacjć szafek gazowych w granicy ogro-
dzeń, (otwieranych na zewnątrz od strony 
ulicy), w pozostałych przypadkach w miej-

scu uzgodnionym z zarządzającym siecią 
gazową; 

6) linia ogrodzeń winna przebiegać nie mniej 
niş 0,5m od gazociągu; 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych ŝródeł 
ciepła, z zaleceniem stosowania technologii 
i paliw ekologicznych (paliw i pieców) o wy-
sokim poziomie czystości emisji, spełniają-
cych środowiskowe normy jakości emisji; 

2) dopuszczenie zasilania z miejskiej sieci 
cieplnej. 

9. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala: 

1) obsługć telekomunikacyjną z sieci dowol-
nego operatora telekomunikacyjnego; 

2) lokalizacjć sieci telekomunikacyjnej w li-
niach rozgraniczających ulic; 

3) dopuszczenie przebiegu telefonicznych linii 
napowietrznych poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic (dróg); 

4) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących 
masztów telefonii komórkowej. 

§ 12. 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
ustala sić obowiązek: 

1) zbierania odpadów komunalnych stałych w 
wyznaczonych miejscach w obrćbie kaşdej nie-
ruchomości oraz prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych u ŝródła (segre-
gowanie odpadów w miejscu ich powstania na 
zasadach określonych w przepisach prawa 
miejscowego); 

2) odbierania odpadów komunalnych z kaşdej 
nieruchomości przez przedsićbiorców posiada-
jących zezwolenie na odbieranie odpadów ko-
munalnych oraz wywóz odebranych odpadów 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

§ 13. 

W zakresie ogrodzeń plan ustala: 

1) na obszarze planu zakaz stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych wzdłuş ulic i tere-
nów zieleni urządzonej i naturalnej; 

2) wysokość ogrodzeń nieprzekraczającą 1,80m; 

3) nakaz stosowania ogrodzeń aşurowych, o prze-
świcie nie mniej niş 50%; 

4) dopuszczenie w ogrodzeniach pełnej podmu-
rówki o wysokości nieprzekraczającej 0,5m od 
poziomu terenu; 
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5) w ogrodzeniach naleşy przewidzieć tunele eko-

logiczne umoşliwiające migracje drobnych 
przedstawicieli fauny, w szczególności drob-
nych ssaków wielkości jeşa, płazów i gadów; 

6) dla terenu 2ZC nakaz stosowania ogrodzeń o 
estetyce harmonizującej z istniejącym ogro-
dzeniem zabytkowej czćści cmentarza, dopusz-
czenie ogrodzenia pełnego; 

7) dla terenów 1ZLN, 20ZLN, 23ZP, 29ZP, 34ZP, 
36WS i 37WS zakaz realizacji ogrodzeń, z wy-
jątkiem ogrodzeń usytuowanych bezpośrednio 
przy granicy z terenem ulicy 1KDG2/2; 

8) zakaz sytuowania ogrodzeń w terenach ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych z wyjątkiem ogrodzeń 
usytuowanych bezpośrednio przy granicy z te-
renami oznaczonymi na rysunku planu symbo-
lami ZP, WS i ZLN. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8MN, 9MN, 17MN, 27MN, 30MN, 
plan ustala w zakresie przeznaczenia zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Plan dopuszcza funkcje handlowo-usługowe, 
w lokalu uşytkowym wydzielonym w budynku 
mieszkalnym, o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 

3. Dla zabudowy z istniejącym dostćpem z ulicy 
Şbikowskiej na terenie 27MN, plan dopuszcza 
lokalizacjć funkcji handlowo-usługowych w 
parterach budynków, w tym istniejących bu-
dynków usługowych i gospodarczych, o po-
wierzchni całkowitej wićkszej niş 30% po-
wierzchni całkowitej budynku. 

4. Plan ustala zakaz lokalizacji nowych wolno-
stojących budynków usługowych 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 

1) dopuszczenie nowego podziału przy speł-
nieniu łącznie warunków dla uzyskiwanej 
działki: 

a) szerokość frontu działki nie mniejsza niş 
6m, 

b) powierzchnia działki nie mniejsza niş 
600m2 z tolerancją 5% w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, 

c) dla terenów 8MN, 9MN i 17MN kąt po-
łoşenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego taki sam jak kąt istnie-

jących granic działki podlegającej po-
działowi lub do nich prostopadły. Do-
puszcza sić inną wartość kąta - pod wa-
runkiem, şe linia podziału bćdzie pro-
stopadła lub równoległa do kierunku 
wyznaczonego przez ograniczające da-
ny teren linie rozgraniczające, 

d) dla terenów 27MN i 30MN kąt połoşe-
nia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego równoległy lub prostopadły 
do linii rozgraniczających teren ulicy 
19KDD1/2. Dopuszcza sić inną wartość 
kąta - pod warunkiem, şe linia podziału 
bćdzie prostopadła lub równoległa do 
kierunku wyznaczonego przez ograni-
czające dany teren linie rozgraniczające, 

e) zapewnienie dostćpu do drogi publicz-
nej; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek o innych 
parametrach niş określone w pkt 1, w 
przypadku podziału zgodnie z liniami 
oznaczonymi na rysunku planu jako pro-
jektowane podziały działek. 

3) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 1, pod lokaliza-
cjć wnćtrzowych stacji transformatoro-
wych i innych obiektów infrastruktury 
technicznej – z bezpośrednim zjazdem z 
drogi publicznej; 

4) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 1, w przypadku 
podziału, w rezultacie którego czćść po-
wierzchni działki została przeznaczona na 
tereny komunikacji; 

5) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 1, w przypadku 
podziału, w rezultacie którego wydzielona 
czćść powierzchni działki została przezna-
czona na powićkszenie działki sąsiedniej. 

5. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu; 

2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 
40% powierzchni działki lub nieruchomo-
ści gruntowej; 

3) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 30% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

4) charakter budynków mieszkalnych wolno-
stojący. Dopuszcza sić budynki w zabudo-
wie bliŝniaczej, w przypadku łącznego za-
gospodarowania sąsiednich działek; 
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5) dopuszcza sić sytuowanie budynków bez-
pośrednio przy granicy działki w przypad-
ku działki istniejącej o szerokości frontu 
mniejszej niş 18 m; 

6) garaşe wbudowane w bryłć budynku 
mieszkalnego. Dopuszcza sić zachowanie 
samodzielnych budynków garaşowych, sy-
tuowanych na działce lub bezpośrednio 
przy granicy działki; 

7) pomieszczenia gospodarcze w budynkach 
mieszkalnych. Dopuszcza sić zachowanie 
samodzielnych budynków gospodarczych 
lub zintegrowanych z budynkami garaşo-
wymi, sytuowanych na działce lub bezpo-
średnio przy granicy działki; 

8) lokalizacjć w granicach działki miejsc par-
kingowych w ilości nie mniejszej niş: 

a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie, 

b) w przypadku wystćpowania usług,  
1 stanowisko na kaşde rozpoczćte 
100m2 powierzchni uşytkowej; 

6. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy ustala sić moşliwość zachowania i adap-
tacji istniejących budynków mieszkalnych, 
garaşowych, gospodarczych, usługowych 
oraz szklarni (w tym budynków zlokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy własności), z 
prawem przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i odbudowy, zgodnie z ustaleniami tego 
paragrafu. Dopuszcza sić zachowanie istnie-
jącej zabudowy, zlokalizowanej pomićdzy li-
niami rozgraniczającymi ulic a nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy -z prawem jej re-
montu i przebudowy, oraz z prawem jej roz-
budowy (w zakresie nie powodującym ko-
nieczności przekroczenia czćścią rozbudowy-
waną nieprzekraczalnej linii zabudowy w 
stronć linii rozgraniczających ulic). 

7. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania nowej zabudowy ustala sić: 

1) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych nie wyşszą niş 2 kondy-
gnacje nadziemne, nieprzekraczającą 
9m, 

b) garaşowych, gospodarczych nie wyşszą 
niş 1 kondygnacja, nieprzekraczającą 
4,5m; 

2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o 
kącie nachylenia 25°- 40° (przy zastosowa-
niu dachów mansardowych dopuszcza sić 
inne kąty nachylenia połaci dachów, od-
powiednio do ich formy i konstrukcji). Do-
puszcza sić dachy jednospadowe o kącie 

nachylenia do 25°, dla budynków garaşo-
wych, gospodarczych oraz dla budynków 
mieszkalnych sytuowanych bezpośrednio 
przy granicy działki; 

3) zakaz uşywania w elewacjach kolorów ja-
skrawych oraz okładzin pcv typu siding. 

8. Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z 
przyległych ulic KDD, KDL, i ciągów pieszo-
jezdnych KX. Obowiązuje zakaz urządzania 
nowych zjazdów bezpośrednio na działki z 
ulicy głównej 2KDG2/2. 

9. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 

10. W zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

11. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

12. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

§ 15. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 31MW, 32MW, 33MW plan ustala 
w zakresie przeznaczenia zabudowć mieszka-
niową wielorodzinną. 

2. Plan dopuszcza lokalizacjć usług w lokalach 
uşytkowych, usytuowanych w parterze bu-
dynków mieszkalnych. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 32MW 
plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia za-
chowanie funkcji usługowych, magazynów, 
handlu, administracji i biur, produkcji i rze-
miosła, 

- realizowane w ramach istniejącej zabudo-
wy (bez prawa jej rozbudowy i nadbudo-
wy), 

- pod warunkiem ograniczenia uciąşliwości 
do granicy działki lub nieruchomości. 

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 

1) dopuszczenie nowego podziału przy speł-
nieniu łącznie warunków dla uzyskiwanej 
działki: 

a) szerokość frontu działki – nie mniejsza 
niş 18 m, 

b) powierzchnia działki – nie mniejsza niş 
1500m2 z tolerancją 5% w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, 

c) zapewnienie dostćpu do drogi publicz-
nej KDD; 
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2) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt. 2, pod lokaliza-
cjć stacji transformatorowych i innych 
obiektów infrastruktury technicznej – z 
bezpośrednim zjazdem z drogi publicznej. 

5. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczo-
ne na rysunku planu; 

2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 
50% powierzchni działki lub nieruchomo-
ści gruntowej; 

3) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 25% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

4) garaşe do obsługi funkcji mieszkaniowej 
wbudowane w bryłć budynku mieszkalne-
go. Dopuszcza sić garaşe podziemne; 

5) lokalizacjć w granicach działki lub nieru-
chomości gruntowej miejsc parkingowych, 
w ilości nie mniejszej niş: 

a) 1,3 stanowiska na 1 mieszkanie, 

b) 1 stanowisko na kaşde rozpoczćte 
100m2 powierzchni uşytkowej usług. 

6. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy ustala sić moşliwość zachowania i adap-
tacji istniejących budynków (w tym budyn-
ków zlokalizowanych bezpośrednio przy gra-
nicy własności), z prawem przebudowy i od-
budowy, zgodnie z ustaleniami tego paragra-
fu. Dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy, zlokalizowanej pomićdzy liniami 
rozgraniczającymi ulic a nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy -z prawem jej remontu i 
przebudowy, oraz z prawem jej rozbudowy (w 
zakresie nie powodującym konieczności prze-
kroczenia czćścią rozbudowywaną nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w stronć linii roz-
graniczających ulic). 

7. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania nowej zabudowy ustala sić: 

1) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych - nie wićcej niş 4 kondy-
gnacje nadziemne, nieprzekraczającą 
14m; 

b) garaşowych i gospodarczych nie wićk-
szą niş 1 kondygnacja, nieprzekraczają-
ca 4,5m; 

2) dachy ze spadkiem od 0  do 45 ; 

 

3) zakaz uşywania w elewacjach kolorów ja-
skrawych (z wyjątkiem kolorów określo-
nych jako kolory firmowe sieci handlowej 
lub usługowej) oraz okładzin pcv typu si-
ding. 

8. Obsługć komunikacyjną ustala sić przyle-
głych ulic KDD. Obowiązuje zakaz urządzania 
nowych zjazdów bezpośrednio na działki z 
ulicy głównej 3KDG2/2. 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 32MW, plan ustala zachowanie 
istniejących akwenów z moşliwością korekty 
linii brzegowej (przy zachowaniu nie mniej niş 
80% powierzchni lustra wody). 

10. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 

11. W zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

12. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

13. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

§ 16. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7UM, 12UM, 15UM, 19UM, 26UM 
plan ustala w zakresie przeznaczenia zabu-
dowć usługową i mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

2. Plan zakazuje lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 
300m2. 

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 

1) dopuszczenie nowego podziału przy speł-
nieniu łącznie warunków dla uzyskiwanej 
działki: 

a) szerokość frontu działki – nie mniejsza 
niş 18m, 

b) powierzchnia działki – nie mniejsza niş 
1000m2 z tolerancją 5% w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, 

c) zapewnienie dostćpu do drogi publicz-
nej KDL, KDD lub ciągu pieszo-jezdnego 
KX; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 2, w przypadku 
podziału, w rezultacie którego czćść po-
wierzchni działki została przeznaczona na 
tereny komunikacji; 
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3) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 2, pod lokaliza-
cjć stacji transformatorowych i innych 
obiektów infrastruktury technicznej – z 
bezpośrednim zjazdem z drogi publicznej 
oraz pod dojazd do terenu usług na działce 
nr 43/3. 

4. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-
czone na rysunku planu; 

2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczają-
cą 50% powierzchni działki lub nieru-
chomości gruntowej; 

3) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 30% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

4) charakter budynków mieszkalnych wol-
nostojący. Dopuszcza sić budynki w za-
budowie bliŝniaczej w przypadku łączne-
go zagospodarowania sąsiednich działek 
oraz sytuowanie bezpośrednio przy gra-
nicy działki; 

5) dopuszczenie lokalizacji usług w lokalach 
uşytkowych lub w budynkach wolnosto-
jących 

6) ograniczenie powierzchni uşytkowej 
usług do 70% powierzchni uşytkowej za-
budowy działki lub nieruchomości; 

7) pomieszczenia usługowe i garaşe zinte-
growane z budynkiem mieszkalnym. Do-
puszcza sić samodzielne budynki gara-
şowe sytuowane na działce lub bezpo-
średnio przy granicy działki; 

8) pomieszczenia gospodarcze w budyn-
kach mieszkalnych lub w czćści usługo-
wej. Dopuszcza sić samodzielne budynki 
gospodarcze lub zintegrowane z budyn-
kami garaşowymi, sytuowane na działce 
lub bezpośrednio przy granicy działki; 

9) dopuszczenie realizacji na działce wy-
łącznie zabudowy mieszkaniowej – bez 
zabudowy usługowej; 

10) lokalizacjć w granicach działki miejsc 
parkingowych, w ilości nie mniejszej niş: 

a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie, 

b) 1 stanowisko na kaşde rozpoczćte 
100m2 powierzchni uşytkowej usług. 

 

 

5. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy ustala sić dopuszczenie zachowania i ad-
aptacji istniejących budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, garaşowych, usługowych, z 
prawem ich rozbudowy, nadbudowy, odbu-
dowy i przebudowy, zgodnie z ustaleniami 
tego paragrafu (w tym budynków połoşonych 
bezpośrednio przy granicy własności). Do-
puszcza sić zachowanie istniejącej zabudowy, 
zlokalizowanej pomićdzy liniami rozgranicza-
jącymi ulic a nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy -z prawem jej remontu i przebudo-
wy, oraz z prawem jej rozbudowy (w zakresie 
nie powodującym konieczności przekroczenia 
czćścią rozbudowywaną nieprzekraczalnej li-
nii zabudowy w stronć linii rozgraniczających 
ulic). 

6. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania nowej zabudowy ustala sić: 

1) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych nie wićcej niş 3 kondy-
gnacje nadziemne, nieprzekraczającą 
12m, 

b) usługowych nie wićcej niş 3 kondygna-
cje nadziemne, nieprzekraczającą 12m, 

c) garaşowych i gospodarczych nie wićk-
szą niş 1 kondygnacja, nieprzekraczają-
cą 4,5m; 

2) dachy ze spadkiem od 0  do 45  

3) zakaz uşywania w elewacjach kolorów ja-
skrawych (z wyjątkiem kolorów określo-
nych jako kolory firmowe sieci handlowej 
lub usługowej) oraz okładzin pcv typu si-
ding. 

7. W zakresie ochrony konserwatorskiej ustala 
sić dla terenów 12UM i 26UM strefć ochrony 
archeologicznej, określoną na rysunku planu, 
oznaczoną numerem A.107, w której obowią-
zują ustalenia zawarte w § 10. 

8. Obsługć komunikacyjną ustala sić przyle-
głych ulic KDD, KDL i ciągów pieszo-jezdnych 
KX. Obowiązuje zakaz urządzania nowych 
zjazdów bezpośrednio na działki z ulicy głów-
nej 2KDG2/2 oraz z ulicy zbiorczej 5KDZ1/2. 

9. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 

10. W zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

11. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

12. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 
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§ 17. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 3U, 4U, 5U, 6U, 10U, 13U, 18U, 
22U, 48U, 49U plan ustala w zakresie prze-
znaczenia zabudowć usługową. 

2. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 

1) dopuszczenie podziału przy spełnieniu 
łącznie warunków dla uzyskiwanej działki: 

a) szerokość frontu działki nie mniejsza niş 
15m, 

b) powierzchnia działki nie mniejsza niş 
1000m2 z tolerancją 5% w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, 

c) zapewnienie dostćpu do drogi publicz-
nej KDL, KDD lub ciągu pieszo-jezdnego 
KX; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 2, pod lokaliza-
cjć wnćtrzowych stacji transformatoro-
wych i innych obiektów infrastruktury 
technicznej – z bezpośrednim zjazdem z 
drogi publicznej oraz pod dojazd do terenu 
usług na działce nr 43/3. 

3. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu; 

2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 
60% powierzchni działki lub nieruchomo-
ści gruntowej; 

3) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 20% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

4) lokalizacjć w granicach działki miejsc par-
kingowych, w ilości wynikającej z potrzeb 
funkcjonalnych obiektu nie mniej niş  
1 stanowisko na kaşde rozpoczćte 100m2 
powierzchni uşytkowej usług; 

5) zakaz lokalizacji nowych budynków miesz-
kalnych. 

4. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala sić 
moşliwość zachowania i adaptacji istnieją-
cych budynków mieszkalnych oraz budynków 
garaşowych i gospodarczych (w tym budyn-
ków zlokalizowanych bezpośrednio przy gra-
nicy własności), z prawem przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy i odbudowy, zgodnie z 
ustaleniami tego paragrafu. 

5. Dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy, zlokalizowanej pomićdzy liniami roz-
graniczającymi ulic a nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy -z prawem jej remontu i 
przebudowy, oraz z prawem jej rozbudowy (w 
zakresie nie powodującym konieczności prze-
kroczenia czćścią rozbudowywaną nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w stronć linii roz-
graniczających ulic) 

6. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania nowej zabudowy ustala sić: 

1) wysokość budynków: 

a) obiektów usługowych nieprzekraczają-
cą 12,5m, 

b) podlegających przebudowie, rozbudo-
wie, nadbudowie i odbudowie istnieją-
cych budynków mieszkalnych lub 
mieszkalno-usługowych nie wyşszą niş 
3 kondygnacje nadziemne, nieprzekra-
czającą 10m, 

c) budynków garaşowych i gospodarczych 
nie wyşszą niş 1 kondygnacja, nieprze-
kraczającą 4,5m; 

2) dachy ze spadkiem od 0° do 45°; 

3) zakaz uşywania w elewacjach kolorów ja-
skrawych (z wyjątkiem kolorów określo-
nych jako kolory firmowe sieci handlowej 
lub usługowej) oraz okładzin pcv typu si-
ding; 

4) obowiązek zapewnienia dla podlegających 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i 
odbudowie istniejących budynków miesz-
kalnych lub mieszkalno - usługowych 
miejsc parkingowych w granicach działki, 
w ilości nie mniejszej niş 1 stanowisko na 
1 mieszkanie. 

7. Plan ustala strefć sanitarną od cmentarza dla 
terenów 3U, 4U, 5U i 22U, w której: 

1) w odległości do 50m od granic cmentarza 
zakazuje sić lokalizowania zakładów pro-
dukujących artykuły şywności, zakładów 
şywienia zbiorowego lub zakładów prze-
chowujących artykuły şywności; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zakładów 
wymienionych w pkt 1, w odległości od 
50m do 150m od granic cmentarza pod 
warunkiem, şe wszystkie budynki korzysta-
jące z wody są podłączone do sieci wodo-
ciągowej. 
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8. W zakresie ochrony konserwatorskiej ustala 

sić dla terenu 49U strefć ochrony archeolo-
gicznej, określoną na rysunku planu, ozna-
czoną numerem A.107, w której obowiązują 
ustalenia zawarte w § 10. 

9. Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z 
przylegających ulic lokalnych KDL, ulic dojaz-
dowych KDD i ciągów pieszo-jezdnych KX. 
Dopuszcza sić uşytkowanie istniejącego zjaz-
du z ulicy 2KDZ wyłącznie do obsługi istnieją-
cego budynku mieszkalnego. 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 13U, plan ustala zachowanie ist-
niejącego akwenu, z moşliwością korekty linii 
brzegowej (przy zachowaniu nie mniej niş 
80% powierzchni lustra wody). 

11. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 

12. W zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

13. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

14. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

15. Dla terenu oznaczonego symbolem 22U, w 
granicach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu obowiązują ustalenia na 
podstawie rozporządzenia nr 3 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w 
sprawie Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (Dz.U. Województwa Mazo-
wieckiego Nr 42, poz. 870 z dnia 14 lutego 
2007r.) 

§ 18. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 21UP, plan ustala w zakresie prze-
znaczenia usługi, obiekty produkcyjne, maga-
zyny, składy. 

2. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 

1) dopuszczenie podziału przy spełnieniu 
łącznie warunków dla uzyskiwanej działki: 

a) powierzchnia działki nie mniejsza niş 
2000m2 z tolerancją 5% w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, 

b) zapewnienie dostćpu do drogi publicz-
nej, obowiązuje zakaz podziału gruntów 
w sposób prowadzący do konieczności 
urządzania nowych zjazdów z ulic 
głównych; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 1, pod lokaliza-
cjć wnćtrzowych stacji transformatoro-
wych i innych obiektów infrastruktury 
technicznej – z bezpośrednim zjazdem z 
drogi publicznej. 

3. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu; 

2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 
60% powierzchni działki lub nieruchomo-
ści gruntowej; 

3) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 10% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

4) lokalizacjć w granicach działki miejsc par-
kingowych, w ilości wynikającej z potrzeb 
funkcjonalnych obiektu nie mniej niş 3 
stanowiska na kaşde rozpoczćte 100m2 
powierzchni uşytkowej usług. 

4. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy ustala sić moşliwość zachowania oraz ad-
aptacji istniejących budynków, z prawem 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i od-
budowy, zgodnie z ustaleniami paragrafu. 

5. Dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy, zlokalizowanej pomićdzy liniami roz-
graniczającymi ulic a nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy - z prawem jej remontu i 
przebudowy, oraz z prawem jej rozbudowy (w 
zakresie nie powodującym konieczności prze-
kroczenia czćścią rozbudowywaną nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w stronć linii roz-
graniczających ulic). 

6. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania nowej zabudowy ustala sić: 

1) wysokość budynków: 

a) obiektów usługowych i produkcyjnych, 
nieprzekraczającą 15,0m, 

b) budynków garaşowych i gospodarczych 
nie wyşszą niş 1 kondygnacja, nieprze-
kraczającą 4,5m; 

2) dachy ze spadkiem od 0° do 45°; 

3) zakaz uşywania w elewacjach kolorów ja-
skrawych oraz okładzin pcv typu siding. 

7. Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z 
przylegających ulic dojazdowych KDD. Do-
puszcza sić uşytkowanie istniejących zjazdów 
na działki z ulic 1KDG2/2 i 3KDG2/2. 
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8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 21UP, plan ustala strefć sanitarną 
od cmentarza, w której: 

1) w odległości do 50m od granic cmentarza 
zakazuje sić lokalizowania zakładów pro-
dukujących artykuły şywności, zakładów 
şywienia zbiorowego lub zakładów prze-
chowujących artykuły şywności; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zakładów 
wymienionych w pkt 1, w odległości od 
50m do 150m od granic cmentarza pod 
warunkiem, şe wszystkie budynki korzysta-
jące z wody są podłączone do sieci wodo-
ciągowej. 

9. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 

10. W zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

11. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

12. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

§ 19. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 24UKS, plan ustala w zakresie 
przeznaczenia usługi obsługi komunikacji, w 
tym: stacjć paliw, myjnić samochodów, stacjć 
obsługi samochodów, salon sprzedaşy samo-
chodów, gastronomić. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala 
usługi hotelowe i motel oraz usługi handlu. 

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 

1) dopuszczenie podziału przy spełnieniu 
łącznie warunków dla uzyskiwanej działki: 

a) powierzchnia działki nie mniejsza niş 
2000m2 z tolerancją 5% w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, 

b) zapewnienie dostćpu do drogi publicz-
nej lub ciągu pieszo-jezdnego; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek mniej-
szych niş określone w pkt 1, pod lokaliza-
cjć wnćtrzowych stacji transformatoro-
wych i innych obiektów infrastruktury 
technicznej – z bezpośrednim zjazdem z 
drogi publicznej lub z ciągu pieszo-
jezdnego. 

 

 

4. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu; 

2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 
50% powierzchni działki lub nieruchomo-
ści gruntowej; 

3) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 10% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej; 

4) lokalizacjć w granicach działki miejsc par-
kingowych, w ilości wynikającej z potrzeb 
funkcjonalnych obiektu, nie mniej niş 3 
stanowiska na kaşde rozpoczćte 100m2 
powierzchni uşytkowej usług. 

5. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy ustala sić moşliwość zachowania istnieją-
cych budynków, bez prawa przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy i odbudowy. 

6. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania nowej zabudowy ustala sić: 

1) wysokość budynków nieprzekraczającą 
12,0m; 

2) dopuszczenie zwićkszenia do 15,0m wyso-
kości elementów i urządzeń towarzyszą-
cych (w tym firmowych totemów informa-
cyjnych), których wysokość wynika z wy-
mogów technologicznych lub przestrzen-
nych; 

3) dachy ze spadkiem od 0° do 45°; 

4) obowiązek szczególnego potraktowania w 
ramach rozwiązań architektonicznych bu-
dynków oraz zastosowanych materiałów 
wykończeniowych, eksponowanych ele-
wacji, widocznych od strony ulicy głównej 
KDG - obowiązuje zakaz lokalizacji zaple-
czy od strony ulic 2KDG2/2 i 3KDG2/2. 

7. W zakresie ochrony konserwatorskiej ustala 
sić strefć ochrony archeologicznej, określoną 
na rysunku planu, oznaczoną numerem 
AZP58-64/18, w której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 10. 

8. Dopuszcza sić obsługć komunikacyjną terenu 
poprzez zjazdy na działki z ulicy głównej KDG 
na warunkach określonych przez zarządcć 
drogi. 

9. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 
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10. W zakresie gospodarki odpadami komunal-

nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

11. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

12. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

§ 20. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 35UOZ, plan ustala jako przezna-
czenie podstawowe usługi ochrony zdrowia - 
istniejącą funkcjć Domu Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala 
usługi oświaty, kultury i sportu oraz usługi 
hotelowe i gastronomiczne. 

3. Dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy, zlokalizowanej pomićdzy liniami roz-
graniczającymi ulic a nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy -z prawem jej remontu i 
przebudowy, oraz z prawem jej rozbudowy (w 
zakresie nie powodującym konieczności prze-
kroczenia czćścią rozbudowywaną nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w stronć linii roz-
graniczających ulic). 

4. Dla nowej zabudowy plan ustala: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, 

2) wysokość budynków do 4 kondygnacji 
nadziemnych, nieprzekraczającą 16,0m. 

3) nawiązanie formy nowych budynków do 
obiektów istniejących, zakaz uşywania w 
elewacjach kolorów jaskrawych oraz okła-
dzin pcv typu siding; 

4) dachy strome o kącie nachylenia identycz-
nym z zastosowanymi w budynkach adap-
towanych, (z wyłączeniem zadaszenia 
wejść do budynków dla których dopuszcza 
sić kąt nachylenia dachu nie wićkszy niş 
90°), 

5) powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niş 60% powierzchni działki lub 
nieruchomości gruntowej, 

6) miejsca postojowe w granicach działki lub 
nieruchomości gruntowej, w ilości nie 
mniej niş 1 stanowisko na kaşde rozpoczć-
te 100m2 powierzchni uşytkowej czćści 
administracyjno-biurowej i usługowej. 
Dopuszcza sić sytuowanie stanowisk po-
stojowych na terenie 16ZP. 

 

5. W zakresie warunków dla istniejącej zabudo-
wy ustala sić moşliwość jej zachowania i ad-
aptacji (w tym budynków zlokalizowanych 
bezpośrednio przy granicy własności), z pra-
wem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i 
odbudowy, zgodnie z ustaleniami tego para-
grafu. 

6. Plan ustala ochronć oraz wymóg uzgadniania 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
wszelkich robót budowlanych mających 
wpływ na wygląd obiektów zabytkowych 
znajdujących sić w ewidencji wojewódzkiej 
budynków, oznaczonych na rysunku planu. 

7. Dopuszcza sić uşytkowanie istniejącego zjaz-
du na działkć z ulicy głównej 3KDG2/2. 

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala sić 
zakaz podziału gruntów w sposób prowadzą-
cy do konieczności urządzania zjazdów z ulicy 
głównej 3KDG2/2. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala zaopatrzenie w media poprzez adapta-
cjć sieci istniejących oraz sieci miejskich zlo-
kalizowanych w przylegających ulicach. Do 
czasu wybudowania miejskiej sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej dopuszcza sić 
zaopatrzenie w wodć z ujćć indywidualnych 
oraz tymczasowe odprowadzanie ścieków sa-
nitarnych do zbiorników bezodpływowych, 
pod warunkiem bezzwłocznego podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej po oddaniu jej do eks-
ploatacji. Dopuszcza sić odprowadzanie wód 
opadowych powierzchniowo lub do zbiornika 
retencyjnego na własnej działce. 

10. Wyposaşenie w media zgodnie z zakresem i 
warunkami zawartymi w § 11. 

11. W zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 

12. W zakresie ogrodzeń obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13. 

13. W zakresie problematyki ochrony środowiska 
obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

§ 21. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2ZC plan ustala, jako przeznaczenie 
podstawowe rozbudowć istniejącego cmenta-
rza. Plan dopuszcza realizacjć funkcji towarzy-
szących: kaplicy cmentarnej, funkcji gospodar-
czych i socjalnych. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan usta-

la: 

1) nieprzekraczalną linić czćści grzebalnej 
cmentarza, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu; 

2) zakaz urządzania zjazdów z ulicy głównej 
1KDG2/2. 

3. Dopuszcza sić zjazd na teren cmentarza z ulicy 
4KDZ1/2, pod warunkiem utworzenia parkingu 
na 30 - 40 miejsc postojowych i uzgodnienia z 
zarządcą drogi. 

4. Dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od stro-
ny terenu 1ZLN, za pośrednictwem istniejącego 
zjazdu z ulicy Şbikowskiej (1KDG2/2) lub dojaz-
du połączonego z układem komunikacyjnym na 
obszarze Gąsina-Przemysłowego - pod warun-
kiem utworzenia parkingu na minimum 20 
miejsc postojowych na terenie cmentarza lub 
na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1ZLN. 

5. W zakresie parametrów i wskaŝników zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) ogrodzenie pełne wokół cmentarza, nawią-
zujące wysokością, formą i materiałem do 
istniejącego ogrodzenia zabytkowego, z wy-
kluczeniem prefabrykatów şelbetowych; 

2) urządzenie cmentarza, wyznaczenie po-
wierzchni grzebalnej oraz zagospodarowa-
nie zielenią, nawierzchnią utwardzoną i za-
budową, zgodnie z wymaganiami przepisów 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
oraz z ustaleniami planu; 

3) powierzchnić grzebalną nie mniejszą niş 
60% powierzchni cmentarza; 

4) dopuszczenie w ramach powierzchni grze-
balnej realizacji kolumbariów; 

5) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 
5% powierzchni terenu; 

6) powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niş 5% powierzchni terenu; 

7) lokalizacjć w granicach terenu miejsc par-
kingowych, w ilości wynikającej z potrzeb 
funkcjonalnych obiektu. Dopuszcza sić loka-
lizacjć miejsc parkingowych na terenie zie-
leni 1ZLN, dla obsługi cmentarza. 

6. W zakresie ochrony konserwatorskiej, obowią-
zują ustalenia zawarte w § 10. 

7. W zakresie parametrów i wskaŝników kształto-
wania nowej zabudowy ustala sić: 

1) forma obiektów, kolorystyka i uşyte materia-
ły według rozwiązań indywidualnych, wyni-

kających z potrzeb funkcjonalnych, zakaz 
uşywania w elewacjach kolorów jaskrawych 
oraz okładzin pcv typu siding; 

2) wysokość budynków nieprzekraczającą 
10m, z dopuszczeniem dominanty do 20m; 

3) dachy o kącie nachylenia od 0° do 60°. 

§ 22. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 11ZP, 14ZP, 16ZP, 23ZP, 29ZP, 
34ZP, 41ZP plan ustala w zakresie przeznacze-
nia zieleń urządzoną. 

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenu, 
ustala sić: 

1) powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niş 80% powierzchni terenu; 

2) powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niş 60% powierzchni terenu, dla terenu 
16ZP; 

3) zakaz realizacji zabudowy trwałej i tymcza-
sowej; 

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-
chitektury i urządzeń sportowych oraz 
obiektów i urządzeń związanych z istnieją-
cym ujćciem wody oligoceńskiej na terenie 
16ZP; 

5) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

6) dopuszczenie lokalizacji stanowisk parkin-
gowych oraz przystanków komunikacji zbio-
rowej; 

7) dopuszczenie lokalizacji ścieşek rowerowych 
i pieszych. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza sić działania związane z ochroną i renatura-
lizacją ciągu rzeki Şbikówki i Utraty oraz reali-
zacjć zbiorników wodnych. 

4. Dla terenu 16ZP dopuszcza sić zachowanie i 
uşytkowanie istniejących zjazdów do przylega-
jących terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 35UOZ, 32MW. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w § 10. 

6. Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z 
przylegających ulic. 

§ 23. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZLN, 20ZLN, plan ustala w zakre-
sie przeznaczenia zieleń naturalną, towarzyszą-
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cą istniejącym ciągom ekologicznym wzdłuş 
rzeki Utraty i rzeki Şbikówki. 

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenu, 
ustala sić: 

1) powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niş 80% powierzchni terenu; 

2) zakaz realizacji zabudowy trwałej i tymcza-
sowej; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-
chitektury i urządzeń sportowych; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

5) dopuszczenie lokalizacji stanowisk parkin-
gowych oraz przystanków komunikacji zbio-
rowej; 

6) dopuszczenie lokalizacji ścieşek rowerowych 
i pieszych. 

3. Dla terenu 1ZLN dopuszcza sić zachowanie 
istniejącego zjazdu z ulicy Şbikowskiej (dojazdu 
do przylegającego do obszaru planu terenu za-
budowy przemysłowej), oraz moşliwość reali-
zacji obsługi komunikacyjnej terenu od strony 
Gąsina-Przemysłowego. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza sić działania związane z ochroną i renatura-
lizacją ciągu rzeki Şbikówki i rzeki Utraty oraz 
realizacjć zbiorników wodnych. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w § 10. 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w gra-
nicach Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują ustalenia na podstawie 
Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.U. 
Województwa Mazowieckiego Nr 42, poz. 870 z 
dnia 14 lutego 2007r.). 

7. W zakresie ochrony przed powodzią ustala sić: 

1) obszar bezpośredniego zagroşenia powo-
dzią na terenach 1ZLN i 20ZLN, oznaczony 
na rysunku planu; 

2) na obszarze bezpośredniego zagroşenia 
powodzią obowiązują ograniczenia w uşyt-
kowaniu, zgodnie z przepisami ustawy Pra-
wo wodne. 

8. Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z 
przylegających ulic lub terenów przylegają-
cych, połoşonych poza obszarem objćtym usta-
leniami planu. 

§ 24. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 28NO, plan ustala w zakresie prze-
znaczenia oczyszczalnić wód deszczowych wraz 
z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi. 

2. Obsługć komunikacyjną terenu ustala sić z 
przylegającej ulicy 2KDG2/2, w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi. 

§ 25. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 42EE, 43EE, 44EE, 45EE, 46EE, 
47EE, plan ustala w zakresie przeznaczenia sta-
cje transformatorowe - wnćtrzowe. 

2. Plan dopuszcza realizacjć stacji transformato-
rowych słupowych. 

3. W granicach istniejących melioracji obowiązują 
ustalenia zawarte w § 11 uchwały. 

Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z przy-
legających ulic. 

§ 26. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDG2/2, 2KDG2/2, 3KDG2/2 plan 
ustala ulice główne. 

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, ustala sić: 

1) dla ulic oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDG2/2, 2KDG2/2 szerokość w 
liniach rozgraniczających 40,0m, z poszerze-
niami zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; 

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu sym-
bolami 3KDG2/2 szerokość w liniach rozgra-
niczających 35,0m, z poszerzeniami i prze-
wćşeniami zgodnie z oznaczeniami na ry-
sunku planu; 

3) parametry techniczne zgodnie z wymaga-
niami określonymi w przepisach o drogach 
publicznych; 

4) zakaz urządzania nowych zjazdów na działki; 

5) dopuszczenie urządzenia zjazdów na teren 
24UKS i 28NO; 

6) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej; 

7) dopuszczenie lokalizacji ścieşki rowerowej. 

3. W zakresie ochrony konserwatorskiej ustala sić 
strefy ochrony archeologicznej, określone na 
rysunku planu, oznaczone numerem AZP58-
64/26 oraz A107, w których obowiązują ustale-
nia zawarte w § 10. 
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4. Dopuszcza sić przebudowć ulic w parametrach 

ulicy jednojezdniowej o dwóch lub czterech 
pasach ruchu. 

5. Dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1KDG2/2 plan ustala obowiązek realizacji 
przekroczenia rzeki Utraty w sposób umoşliwia-
jący migracjć drobnej zwierzyny pomićdzy te-
renami 20ZLN i 37WS a terenami 1ZLN i 36WS. 

6. Dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 2KDG2/2 plan ustala obowiązek realizacji 
przekroczenia rzeki Şbikówki w sposób umoş-
liwiający migracjć drobnej zwierzyny pomićdzy 
terenami 23ZP i 38WS a terenami 29ZP i 39WS. 

§ 27. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4KDZ1/2, 5KDZ1/2 plan ustala ulice 
zbiorcze. 

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, na odcinkach 
obowiązywania planu ustala sić: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 
20m, z poszerzeniami zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu; 

2) parametry techniczne zgodnie z wymaga-
niami określonymi w przepisach o drogach 
publicznych; 

3) lokalizacjć skrzyşowań z ulicami KDL i KDD 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

4) dopuszczenie uşytkowania istniejących zjaz-
dów bezpośrednio na działki na terenach 
przyległych; 

5) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej; 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia dla terenów publicznych, zawar-
te w § 8. 

4. W zakresie ochrony konserwatorskiej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 10. 

§ 28 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 6KDL1/2, 7KDL1/2 plan ustala ulice 
lokalne. 

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1 na odcinkach 
obowiązywania planu ustala sić: 

1) szerokość 12m, z poszerzeniami zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu; 

2) parametry techniczne zgodnie z wymaga-
niami określonymi w przepisach o drogach 
publicznych; 

3) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia dla terenów publicznych, zawar-
te w § 8. 

4. W granicach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu na terenie 6KDL obowiązują 
ustalenia na podstawie rozporządzenia nr 3 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 
2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz.U. Województwa 
Mazowieckiego Nr 42, poz. 870 z dnia 14 lutego 
2007r.). 

§ 29. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8KDD1/2÷13KDD1/2 i 16KDD1/2 ÷ 
22KDD1/2 plan ustala ulice dojazdowe. 

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, na odcinkach 
obowiązywania planu ustala sić: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 
12,0m, z poszerzeniami zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu; 

2) parametry techniczne zgodnie z wymaga-
niami określonymi w przepisach o drogach 
publicznych; 

3) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej. 

3. Dla ulicy oznaczonej symbolem 8KDD1/2, plan 
dopuszcza włączenie do ulicy głównej ozna-
czonej symbolem 1KDG2/2 (ul. Şbikowskiej) - 
(ulica 8KDD1/2 do czasu realizacji nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej 701 – ulicy 
4KDZ1/2, stanowi istniejący przebieg drogi wo-
jewódzkiej 701 w klasie drogi zbiorczej). 

4. Dla ulicy oznaczonej symbolem 10KDD1/2, plan 
dopuszcza włączenie do ulicy głównej ozna-
czonej symbolem 2KDG2/2 (ul. 3-go Maja) – 
(ulica 10KDD1/2 do czasu realizacji nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej 718 – ulicy 
2KDG2/2, stanowi istniejący przebieg drogi wo-
jewódzkiej 718 w klasie drogi głównej). 

5. Dla ulicy oznaczonej symbolem 19KDD1/2, plan 
dopuszcza włączenie do ulicy głównej ozna-
czonej symbolem 3KDG2/2 (ul. Şbikowska) – do 
czasu realizacji układu ulicy 18KDD1/2 wraz ze 
skrzyşowaniem z ulicą 3KDG2/2. 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia dla terenów publicznych, zawar-
te w § 8. 

7. W granicach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu na terenach 16KDD1/2 i 
17KDD1/2 obowiązują ustalenia na podstawie 
Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.U. 
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Województwa Mazowieckiego Nr 42, poz. 870 z 
dnia 14 lutego 2007r.). 

8. W zakresie ochrony konserwatorskiej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 10. 

§ 30. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 14KX, 15KX, 23KX, 24KX, 25KX, 
26KX plan ustala ciągi pieszo-jezdne. 

2. Dla ciągów, o których mowa w ust. 1, ustala 
sić: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla ciągu 14KX – 10,0 m z poszerzeniem 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) dla ciągu 15KX – 8,0 m z poszerzeniem 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

c) dla ciągu 23KX – 12,0 m, z poszerzeniem 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

d) dla ciągu 24KX – 5,0 m, 

e) dla ciągu 25KX – 15,0 m, z poszerzeniem 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

f) dla ciągu 26KX – 5,0 m, z poszerzeniem 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

g) dla ciągu 27KX – 6,0 m, z poszerzeniem 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

2) jezdnie o nawierzchni rozbieralnej o szero-
kości minimum 4,0 m. 

3. Plan dopuszcza obsługć komunikacyjną samo-
chodową dla przylegających działek. 

4. Do czasu realizacji połączenia ulicy 12KDD z 
ulicą 3KDG2/2 (ulicą Şbikowską), plan dopusz-
cza obsługć komunikacyjną terenów oznaczo-
nych symbolami 6U, 7UM, 8MN, 9MN, 10U, 
11ZP, 12UM, 18U, 19UM i 43EE poprzez ciąg 
pieszo-jezdny 24KX. 

5. W zakresie ochrony konserwatorskiej obowią-
zują ustalenia zawarte w § 10. 

6. W granicach istniejących melioracji na tere-
nach obowiązują ustalenia zawarte w § 11 
uchwały. 

§ 31. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 36WS, 37WS, 38WS, 39WS, 40WS, 
plan ustala w zakresie przeznaczenia wody po-
wierzchniowe, rzeki Utraty i rzeki Şbikówki. 

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenu, 
ustala sić: 

1) powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niş 80% powierzchni terenu; 

2) zakaz realizacji zabudowy trwałej i tymcza-
sowej; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń 
hydrotechnicznych, mostów, obiektów ma-
łej architektury i urządzeń sportowych; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

5) dopuszczenie lokalizacji ścieşek rowerowych 
i pieszych. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza sić działania związane z ochroną i renatura-
lizacją ciągu rzeki Şbikówki i rzeki Utraty oraz 
realizacjć zbiorników wodnych. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w § 10. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w gra-
nicach Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują ustalenia na podstawie 
rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.U. 
Województwa Mazowieckiego Nr 42, poz. 870 z 
dnia 14 lutego 2007r.). 

6. W zakresie ochrony przed powodzią ustala sić: 

1) obszar bezpośredniego zagroşenia powo-
dzią oznaczony na rysunku planu; 

2) na obszarze bezpośredniego zagroşenia 
powodzią obowiązują ograniczenia w uşyt-
kowaniu, zgodnie z przepisami ustawy Pra-
wo wodne. 

7. Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić z 
przylegających ulic lub terenów przylegają-
cych, połoşonych poza obszarem objćtym usta-
leniami planu. 

Rozdział 4 
Skutki prawne planu miejscowego 

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 32. 

Określa sić nastćpujące stawki procentowe wzro-
stu wartości nieruchomości słuşące pobraniu 
opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŝn. zm.): 

1) dla terenów oznaczonych symbolami: 30MN, 
26UM, 31MW, 32MW, 33MW – w wysokości 
30%, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 24UKS - w 
wysokości 30% 
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3) dla terenów oznaczonych symbolami: 8MN, 

9MN, 17MN, 27MN, 7UM, 12UM, 15UM, 19UM, 
3U, 4U, 5U, 6U, 10U, 13U, 18U, 22U, 48U, 49U, 
21UP, 25ZP, 35UOZ, 2ZC, 11ZP, 14ZP, 16ZP, 
23ZP, 29ZP, 34ZP, 41ZP, 1ZLN, 20ZLN, 28NO, 
42EE, 43EE, 44EE, 45EE, 46EE, 47EE, 1KDG2/2, 
2KDG2/2, 3KDG2/2, 4KDZ1/2, 5KDZ1/2, 
6KDL1/2, 7KDL1/2, 8KDD1/2÷13KDD1/2, 
16KDD1/2÷22KDD1/2, 14KX, 15KX, 23KX, 24KX, 
25KX, 26KX, 36WS, 37WS, 38WS, 39WS, 40WS 
– w wysokości 0%. 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 33. 

Z dniem wejścia w şycie uchwały na obszarze 
objćtym planem tracą moc ustalenia zawarte w 

uchwale nr XXI/200/04 Rady Miejskiej w Pruszko-
wie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie: miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Pruszkowa dla obszaru Şbików II etap 1 (opu-
blikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 
2004r. Nr 175, poz. 4546 z dnia 16 lipca 2004r.). W 
ich miejsce wprowadza sić ustalenia stanowiące 
treść niniejszej uchwały. 

§ 34. 

Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Pruszkowa. 

§ 35. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

Henryk Wacławek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVIII/365/09 
Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 29 paŝdziernika 2009r. 

 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy  
z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z póŝn. 
zm.) Rada Miejska w Pruszkowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych 
do projektu planu: 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Pruszkowie przyjmuje nastćpujące rozstrzygnićcia w sprawie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści obszaru Prusz-
kowa 
 

Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy uwaga (adres, 
numer ewidencyjny działki, 

arkusz, obrćb) 

Przeznaczenie w planie 
(symbol) 

Treść uwagi Rozstrzygnićcie uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

Drabiński Roman obr 4 dz. 
10/1- ul. Şbikowska 

26-U/MN włączenie czćści dz. nr ew. 10/1 
do terenu 27-MN 

+  

Chibowska Katarzyna obr. 4 
dz. 4/1 

24-UKS; 3-KG, 2-KG, 25-ZP, 18-
KD, 49-U-nieprzekraczalne linie 
zabudowy ustalone na 10m od 
dróg KG 

zmniejszenie odległości nieprze-
kraczalnej linii zabudowy od linii 
rozgraniczającej dróg KG 

+ 

zmniejszono nieprzekra-
czalne linie zabudowy od 
strony drogi 3KG do 5 m 

 

Chibowski Marcin obr. 11 dz. 
2/1 

22-U; 2-KG, 23-ZP-
nieprzekraczalne linie zabu-
dowy ustalone na 10m od 
dróg KG 

zmniejszenie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od linii rozgrani-
czającej dróg KG 

+ 

zmniejszono linie zabu-
dowy od strony drogi 2KG 
do 5 m 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 
lek. med. Henryk Wacławek 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVIII/365/09 
Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 29 paŝdziernika 2009r. 

 
 

Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
oraz zasady ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czćści 
obszaru miasta Pruszkowa. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
określa sić nastćpujący sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy: zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego czćści obszaru 
miasta Pruszkowa: 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego czćści obszaru miasta 
Pruszkowa: obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczających poszczególnych 
dróg publicznych, w tym prowadzenie robót 
budowlanych obejmujących drogi, infra-
strukturć techniczną i zieleń; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zloka-
lizowane w lub poza liniami rozgraniczają-
cymi dróg. 
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§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşące do zadań własnych gminy to realizacja 
robót budowlanych obejmujących gminne drogi 
publiczne przeznaczone w planie pod taką funkcje 
oraz realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2. 

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

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
sić postćpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stćpnej techniki (określonej w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.), o ile 
nie stanowi to naruszenia ustaleń planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
realizowane bćdą w sposób określony w prze-
pisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 
625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 odbywać sić bćdzie na podstawie 
umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gmi-

ny, ujćtych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 2104 z 
póŝn. zm.), przy czym; 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Miejskiej; 

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

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budşetowej 
lub w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
(WPI na lata 2009-2012). 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych 
przy drogach gminnych finansowane bćdą z 
budşetu gminy lub na podstawie porozumień z 
innym podmiotami. 

2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej finansowane bćdą na podsta-
wie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, 
poz. 747 z póŝn. zm.) w oparciu o wieloletnie 
plany inwestycyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie przepisów ustawy prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 
89, poz. 625 ze zm.). 

Ponadto teren objćty niniejszym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego obej-
muje w czćści tereny zainwestowane z urządzo-
nymi w czćści ulicami, ze zrealizowaną w czćści 
siecią i urządzeniami infrastruktury technicznej 
oraz drogami wojewódzkimi nr 718 i 701. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

lek. med. Henryk Wacławek 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


