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UCHWAŁA Nr 84/VIII/2011 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  
dla części wsi Łazy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz art. 20 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. r. Nr 80 poz. 717 z póŝn. zm.), 
w związku z uchwałą nr 343/XXIV/2009 Rady 
Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lesznowola dla części wsi 
Łazy, stwierdzając, şe plan jest zgodny ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lesznowola, za-
twierdzonym uchwałą nr 30/IV/2011 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 15 marca 2011r., Rada Gminy 
Lesznowola na wniosek Wójta Gminy uchwala, 
co następuje:  

 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zwany dalej w treści 
uchwały planem dla obszaru części wsi Łazy, w 
gminie Lesznowola. 

§ 2. Integralną częścią planu jest rysunek 
planu sporządzony w skali 1:1000, na którym 
wskazano granice obowiązywania planu, sta-
nowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Do planu dołącza się rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących pro-
jektu planu wraz z uzasadnieniem merytorycz-
nym, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,  
a takşe rozstrzygnięcie o sposobie realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
naleşących do zadań własnych gminy wraz z 
zasadami ich finansowania, stanowiące załącz-
nik nr 3 do uchwały. 
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§ 4.1. W planie określa się: 

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

2) zasady ochrony środowiska przyrodnicze-
go, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem; 

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

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

8) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
adaptacji, rozbudowy i budowy urządzeń 
komunikacyjnych w obszarze obowiązywa-
nia ustaleń planu; 

9) zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w 
infrastrukturę techniczną oraz adaptacji, 
rozbudowy i budowy urządzeń infrastruktu-
ralnych w obszarze obowiązywania ustaleń 
planu; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę za wzrost wartości nieru-
chomości spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. Ustalenia z zakresu zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej, a takşe z zakresu zasad prze-
prowadzania scaleń nieruchomości oraz zago-
spodarowania obiektów podlegających ochronie 
nie odnoszą się do terenu objętego planem. 

§ 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostęp do istniejącej lub planowanej 
drogi publicznej oraz wyposaşenie w istnie-
jące lub planowane urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych, wynikające z od-
rębnych przepisów i niniejszej uchwały oraz 
zabudowaną działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 

publicznej oraz wyposaşenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej umoşliwiają pra-
widłowe i racjonalne korzystanie z budyn-
ków i urządzeń połoşonych na tej działce; 

2) działce inwestycyjnej – naleşy przez to ro-
zumieć działkę lub zespół działek budowla-
nych, na których realizuje się inwestycję; 

3) elewacji frontowej budynku – naleşy przez 
to rozumieć całkowitą szerokość budynku 
liczoną w wymiarze równoległym do drogi 
publicznej, przy której budynek jest usytu-
owany; 

4) funkcji uzupełniającej – naleşy przez to ro-
zumieć funkcję dla której przeznaczone jest 
nie więcej niş 30% powierzchni całkowitej 
budynków na kaşdej działce inwestycyjnej; 

5) intensywności zabudowy - naleşy przez to 
rozumieć wskaŝnik, obliczony z ilorazu su-
my powierzchni całkowitej kondygnacji na-
ziemnych w obrysie ścian zewnętrznych 
budynków bez balkonów i tarasów, wszyst-
kich obiektów budowlanych zlokalizowa-
nych na działce inwestycyjnej i powierzchni 
tej działki; 

6) liczbie kondygnacji - naleşy przez to rozu-
mieć liczbę nadziemnych kondygnacji uşyt-
kowych budynku; 

7) liniach rozgraniczających - naleşy przez to 
rozumieć linie określone na rysunku planu 
symbolem graficznym, zgodnie z legendą, 
których oś wyznacza przebieg granicy po-
między terenami o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania; 

8) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną powierzchnię 
biologicznie czynną na działce inwestycyj-
nej wyraşoną w procentach; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumieć wyznaczone na ry-
sunku planu linie, których nie moşe prze-
kroczyć zabudowa; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabu-
dowy mieszkaniowej – – naleşy przez to ro-
zumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
których nie moşe przekraczać zabudowa 
usługowa, wytwórcza i składów od strony 
Alei Krakowskiej; 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabu-
dowy usługowej, wytwórczej i składów - 
naleşy przez to rozumieć wskaŝnik procen-
towy wielkości powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki budowla-
nej na wyodrębnionym w planie terenie; 
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12) procencie zabudowy terenu - naleşy przez 

to rozumieć wskaŝnik procentowy wielkości 
powierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej na wyodręb-
nionym w planie terenie; 

13) przepisach szczególnych lub odrębnych - 
naleşy przez to rozumieć inne przepisy i 
prawa poza ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

14) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - na-
leşy przez to rozumieć przeznaczenie i zwią-
zany z nim sposób zagospodarowania, jakie 
są dopuszczone na wyodrębnionym tere-
nie, przy czym warunki tego dopuszczenia 
określa niniejsza uchwała; 

15) przeznaczeniu podstawowym terenu - nale-
şy przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenia danego terenu wyodrębnio-
nego liniami rozgraniczającymi oraz odpo-
wiadający mu sposób zagospodarowania i 
zabudowy; 

16) reklamie – naleşy przez to rozumieć formy 
przestrzenne, takie jak: tablice, słupy, bane-
ry, szyldy, bilbordy, itp., niosące przekaz in-
formacyjny mogący wywierać wpływ na 
ludzką percepcję, trwale lub czasowo usy-
tuowane w miejscach widocznych z per-
spektywy terenów publicznych, jednocze-
śnie nie stanowiące elementu lokalnego 
systemu informacji turystycznej, oznako-
wania nazw i numerów ulic, szyldów i zna-
ków zwyczajowo przyjętych do oznakowa-
nia siedzib instytucji i organizacji (pań-
stwowych, samorządowych lub wyznanio-
wych); 

17) terenie - naleşy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu, wyodrębniony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o określo-
nym przeznaczeniu i zasadach zagospoda-
rowania; 

18) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

19) uciąşliwości dla środowiska – naleşy przez 
to rozumieć oddziaływanie na środowisko 
w stopniu pogarszającym standard warun-
ków zamieszkania na terenach sąsiednich 
albo dokuczliwe dla otaczającego środowi-
ska oraz wpływające na zniszczenie lub za-
nieczyszczenie środowiska, a takşe powo-
dujące zagroşenie zdrowia ludzi, 

20) usługach bytowych – naleşy przez to rozu-
mieć obiekty budowlane i lokale oraz tere-
ny, słuşące działalności związanej z pod-
stawową obsługą lokalnej społeczności, z 
wyłączeniem działalności wytwarzającej 

bezpośrednio, metodami przemysłowymi, 
dobra materialne i z wyłączeniem usług 
motoryzacyjnych; 

21) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to 
rozumieć inwestycje o funkcji usługowej, 
których eksploatacja nie powoduje uciąşli-
wości dla środowiska zgodnie z definicją 
zawartą w pkt 19; 

22) wysokości budynku – naleşy przez to rozu-
mieć wymiar pionowy budynku lub jego 
części, mierzony od poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyşej połoşonej krawędzi da-
chu lub punktu zbiegu połaci dachowej. 

2. Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszej 
uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w 
przepisach odrębnych. 

§ 6.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-
te w tekście uchwały planu do terenu objętego 
granicami planu miejscowego. 

2. Rysunek planu ustala przeznaczenie tere-
nów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnych 
funkcjach lub róşnych zasadach zagospodaro-
wania, stosowanie do ustaleń zawartych w 
uchwale, przy uşyciu oznaczeń zastosowanych 
w rysunku planu, opisanych w legendzie. 

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

1) granice obowiązywania planu, 

2) linie rozgraniczające, 

3) kolejny numer terenu i symbol przeznaczenia 
terenu, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabu-
dowy mieszkaniowej; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zabu-
dowy usługowej, wytwórczej i składów; 

7) istniejące rowy do zachowania; 

8) wymiarowanie odległości pomiędzy liniami. 

4. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 

1) budynki istniejące, do zachowania; 

2) istniejące budynki kolidujące z ustaleniami 
planu; 

3) jezdnie ulic publicznych; 

4) tereny zbiorników wodnych; 

5) droga serwisowa w liniach rozgraniczających 
drogi 1KDGP i 2KDL; 
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Rozdział 2 
Ustalenia dla całego obszaru 

1. Przeznaczenie terenów  
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu  

przestrzennego, w tym przestrzeni publicznych 

§ 7. Podstawową funkcją terenu objętego 
planem jest zabudowa mieszkaniowa oraz usłu-
gi, przemysł i składy. 

§ 8. Tereny wydzielone liniami rozgraniczają-
cymi mają na rysunku planu oznaczenie, na 
które składa się: kolejny numer terenu oraz 
symbol określający przeznaczenie podstawowe 
terenu (§ 9). 

§ 9. Plan wyróşnia tereny przeznaczone na 
następujące cele: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług, 
oznaczone na rysunku planu symbolem U/M; 

2) tereny wytwórczości, przemysłu, składów, 
przetwórstwa rolniczego, usług, w tym usług 
komunikacyjnych i obsługi rolnictwa, ozna-
czone na rysunku planu symbolem UPST; 

3) teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDGP; 

4) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDL; 

5) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

6) teren ciągu pieszo – jezdnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 4 KPJ. 

§ 10.1. Wyznacza się układ głównych prze-
strzeni ogólnodostępnych, w skład których 
wchodzą tereny ulic publicznych (KDGP, KDL, 
KDD) i ciągu pieszo – jezdnego KPJ). 

2. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
ogólnodostępnych ustala się: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, a takşe 
wymaganą kolorystykę elewacji; 

2) nakaz dostosowania przestrzeni publicznych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

3) nakaz sytuowania ogrodzeń w linii rozgrani-
czającej drogi ustalonej w planie; 

4) nakaz stosowania ogrodzeń aşurowych co 
najmniej powyşej 0,6m od poziomu terenu, i 
wprowadzania prześwitów umoşliwiających 
naturalny przepływ powietrza o łącznej po-
wierzchni stanowiącej min. 25% powierzchni 
aşurowej części ogrodzenia między słupami; 

 

 

5) zakaz lokalizowania wolnostojących reklam  
i znaków informacyjno – plastycznych na ca-
łym obszarze objętym planem z wyjątkiem 
terenów oznaczonych symbolem UPST; 

6) dopuszczenie reklam i znaków informacyjno - 
plastycznych na ogrodzeniach, budynkach  
i obiektach małej architektury pod warun-
kiem, şe powierzchnia 1 reklamy lub znaku 
nie przekroczy 3m2; 

7) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uşytkowych elementach wy-
posaşenia przestrzeni publicznych (wiaty 
przystankowe, latarnie) nie moşe utrudniać 
korzystania z nich lub zakłócać ich uşytkowa-
nia. 

3. Ustalenia pkt 5-7 nie dotyczą gminnego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

§ 11. Ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej 
- stałej i tymczasowej zabudowy oraz innych 
obiektów o funkcjach usług i handlu poza tere-
nami wyznaczonymi dla tych funkcji oraz poza 
zasięgiem odpowiednich linii zabudowy, a w 
szczególności w liniach rozgraniczających ulic i 
ciągów pieszych, z wyjątkiem obiektów tymcza-
sowych lokalizowanych na potrzeby prowadze-
nia robót budowlanych w obrębie działki inwe-
stycyjnej, na której realizowana jest inwestycja 
docelowa, w czasie waşności pozwolenia na 
budowę. 

2. Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

§ 12. Zasady zagospodarowania terenów  
i kształtowania zabudowy muszą być zgodne z 
ustaleniami szczegółowymi planu, określonymi 
w rozdziale 3 uchwały oraz zawartymi na rysun-
ku planu. 

§ 13. Istniejąca zabudowa, w tym zabudowa 
zlokalizowana na działkach mniejszych niş nor-
matywne, moşe podlegać wymianie, rozbudo-
wie i przebudowie pod warunkiem przestrzega-
nia zasad zabudowy, określonych nişej w planie 
dla zabudowy nowej, moşe teş podlegać zmia-
nie sposobu uşytkowania, pod warunkiem 
utrzymania przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego dla terenu. 

§ 14. Ustala się zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu w celu stwo-
rzenia spójnego kompleksu zabudowy; w tym 
celu wyznacza się: 

1) maksymalny procent zabudowy terenu, mak-
symalną intensywność zabudowy, minimal-
ny procent powierzchni biologicznie czynnej, 
a takşe maksymalną wysokość zabudowy – 
według ustaleń szczegółowych zawartych  
w rozdziale 3 uchwały; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 168 – 33245 – Poz. 5264 
 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku 

planu; 

3) inne wymogi, w tym: kształt dachów, szero-
kość elewacji frontowej według ustaleń 
szczegółowych zawartych w rozdziale 3 
uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. Nakazuje się ochronę istniejących cie-
ków wodnych i związanych z nimi ciągów eko-
logicznych poprzez: 

1) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od skraju rowów, zgodnie z rysunkiem 
planu i zakaz budowy w tej strefie; 

2) zakaz budowy szamb i biologicznych oczysz-
czalni ścieków w odległości mniejszej niş 
20m od skraju istniejących cieków wodnych. 

§ 16. W zakresie ochrony środowiska ustala 
się: 

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko, z wyjątkiem terenów oznaczonych 
symbolem UPST, a takşe dróg publicznych  
i urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych; 

2) przekraczające dopuszczalne wielkości od-
działywanie na środowisko poprzez emisję 
substancji i energii, w szczególności dotyczą-
ce wytwarzania hałasu, wibracji, promienio-
wania, zanieczyszczania powietrza, gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych, musi 
zamykać się na działce inwestycyjnej, na ja-
kiej jest wytwarzane; 

3) podejmowanie działalności gospodarczej 
wiąşącej się z wprowadzeniem substancji za-
nieczyszczających powietrze jest moşliwe wy-
łącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej 
emisji, w zakresie zgodnym z przepisami od-
rębnymi; 

4) dla poszczególnych terenów dopuszczalne 
poziomy hałasu muszą być zgodne z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, przy 
czym w rozumieniu przepisów Prawa Ochro-
ny Środowiska dotyczących ochrony przed 
hałasem i określenia standardu akustyczne-
go, zalicza się teren 1U/M do „terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – 
usługową”; 

5) obowiązek wyposaşenia trasy KDGP w urzą-
dzenia ochrony środowiska (ekrany aku-
styczne, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenia 
trasy). 

 

§ 17. W zakresie ochrony istniejącego układu 
hydrograficznego i ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem ustala się: 

1) zakaz zmian stanu wody na gruncie, a 
zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się 
na gruncie wody opadowej ani kierunku 
odpływu ze ŝródeł - ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych oraz ścieków na grunty sąsiednie; 

2) zakaz lokalizacji obiektów, których oddzia-
ływanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpłynąć na stan wód 
podziemnych oraz nakaz podłączenia 
wszystkich obiektów do sieci gminnych po 
ich realizacji; 

3) uzgadnianie projektów zagospodarowania 
działek z jednostką prowadzącą ewidencję 
urządzeń melioracyjnych; 

4) zakaz zasypywania rowów oraz ich zabu-
dowy, z wyłączeniem budowli komunika-
cyjnych; 

5) zakaz dokonywania trwałych zmian stosun-
ków wodnych, a w szczególności prowa-
dzenia odwodnień i innych robót powodu-
jących trwałe obnişenie poziomu wód pod-
ziemnych lub ograniczenie zasilania pozio-
mów wodonośnych, cieków i zbiorników 
wodnych, jeşeli słuşą innym celom niş 
ochrona przyrody i racjonalna gospodarka 
wodna; 

6) zachowanie i ochronę istniejących rowów 
melioracyjnych i systemów drenarskich na 
całym obszarze objętym planem, z wyjąt-
kiem budowy przepustów pod drogami i 
dojazdami do działek oraz kładek dla pie-
szych; 

7) w odniesieniu do terenów, na których wy-
stępują urządzenia melioracji szczegóło-
wych: 

a) zakaz wznoszenia nad rurociągami dre-
narskimi budowli oraz wykonywania nad 
nimi nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

b) zalecenia sprawdzenia przez inwesto-
ra/właściciela działki, przed lub równole-
gle z prowadzonymi pracami ziemnymi, 
czy w miejscu planowanej inwestycji 
znajdują się podziemne rurociągi melio-
racyjne; 

c) nakaz wykonania przebudowy rurocią-
gów melioracyjnych w przypadku wy-
stąpienia kolizji z budynkami (niezaleşnie 
od głębokości ich posadowienia) i po-
wierzchniami utwardzonymi – na pod-
stawie projektu i pozwolenia wodno-
prawnego; 
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d) moşliwość przebudowy urządzeń melio-
racyjnych (systemów drenarskich) koli-
dujących z projektowaną zabudową 
przed przystąpieniem do realizacji tej za-
budowy oraz na warunkach zgodnych z 
przepisami odrębnymi; 

e) niezwłoczną naprawę pod nadzorem 
osoby posiadającej kwalifikacje w dzie-
dzinie melioracji wodnych – w przypad-
ku uszkodzenia rurociągów melioracyj-
nych; 

f) zakaz wykonywania nasadzeń drzew i 
krzewów na trasie i w bezpośrednim są-
siedztwie istniejących rurociągów melio-
racyjnych bez uprzedniego zabezpiecze-
nia tych urządzeń przed zarastaniem ko-
rzeniami; 

g) utrzymywanie przez właścicieli działek 
urządzeń melioracyjnych znajdujących 
się w granicach naleşących do nich nie-
ruchomości; 

h) projekty zagospodarowania działki nale-
şy uzgodnić z organem prowadzącym 
ewidencję urządzeń melioracyjnych in-
westycji związanych z wykonywaniem 
robót ziemnych w zakresie kolizji z tymi 
urządzeniami w terenach zmeliorowa-
nych; 

8) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości 
mniejszej niş 5m od górnej krawędzi rowu 
melioracyjnego oraz nakaz realizacji zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

9) dopuszczenie poszerzania i pogłębiania 
istniejących cieków i rowów melioracyjnych 
po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i 
pozwolenia na budowę; 

10) nakaz zapewnienia dostępu do rowów me-
lioracyjnych dla słuşb odpowiedzialnych za 
ich eksploatację oraz słuşb ratowniczych; 

11) dopuszczenie realizacji urządzeń odwadnia-
jących na warunkach i w uzgodnieniu z za-
rządcą istniejącej sieci melioracyjnej dla te-
renów nieobjętych siecią melioracji; 

12) inne ustalenia, dotyczące sposobu odpro-
wadzania wód opadowych, zawarte w usta-
leniach dotyczących odprowadzania wód 
opadowych. 

§ 18. W zakresie ochrony przyrody ustala się: 

1) zakaz wycinania lub niszczenia istniejącej 
zieleni - pojedynczych drzew lub ich skupisk, 
obsadzeń dróg i rowów oraz innych zadrze-
wień i zakrzewień, z wyjątkiem terenów nie-
zbędnych dla lokalizacji obiektów kubaturo-

wych i koniecznych wjazdów oraz parkingów 
a takşe dróg i ulic;  

2) nakaz zwiększenia stopnia zadrzewień, przy 
stosowaniu gatunków roślin typowych dla 
lokalnego ekosystemu, a takşe zalecenie za-
drzewiania ciągów ulicznych; 

3) na terenach oznaczonych symbolem UPST, 
nakaz otoczenia poszczególnych działek in-
westycyjnych zielenią wysoką. 

4. Zasady i warunki podziału 
nieruchomości objętych planem 

§ 19.1. Ustala się minimalną powierzchnię 
działki budowlanej według ustaleń szczegóło-
wych. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działki o po-
wierzchni mniejszej niş określona w przepisach 
szczegółowych wyłącznie w nişej wymienionych 
sytuacjach: 

1) w celu wydzielenia działki, na której będzie 
zlokalizowany obiekt infrastruktury technicz-
nej, 

2) w celu wydzielenia działki, na której będzie 
zlokalizowany dojazd do nowo projektowa-
nych działek budowlanych, 

3) w celu powiększenia działki sąsiedniej, przy 
zachowaniu odpowiednich parametrów 
działki, z której następuje wydzielenie. 

3. Minimalna szerokość frontu działek bu-
dowlanych dla terenów nowej zabudowy po-
winna być zgodna z ustaleniami szczegółowymi. 

4. Nakazuje się wydzielenie niezbędnych 
dróg i dojazdów do obsługi działek budowla-
nych o statusie dróg publicznych, wskazanych w 
rysunku planu lub dróg wewnętrznych. 

§ 20.1. Dopuszcza się zabudowę na działkach 
mniejszych niş określone w ustaleniach szczegó-
łowych, pod warunkiem, iş powstały w wyniku 
podziału nieruchomości przed dniem wejścia w 
şycie niniejszego planu. 

2. Plan dopuszcza wtórny podział działek bu-
dowlanych pod warunkiem zachowania mini-
malnej wielkości działki budowlanej zgodnie z 
§ 19. 

3. Przy podziałach terenu naleşy zachować 
wartości uşytkowe, zgodne z przeznaczeniem 
przewidzianym w niniejszym planie dla wszyst-
kich fragmentów terenu pozostałych po podzia-
le, z zachowaniem wszystkich innych ustaleń 
planu, 

4. Ustala się, şe kąt połoşenia granic działki w 
stosunku do pasa drogowego będzie wynosił od 
80o do 90o. 
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5. System infrastruktury technicznej 

§ 21.1. Ustala się wyposaşenie terenu w sieć 
wodociągową; skanalizowanie terenu, jego ga-
zyfikację, zaopatrzenie w energię elektryczną, 
przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i zor-
ganizowany wywóz odpadów nienadających się 
do gospodarczego wykorzystania. 

2. Dla systemu infrastruktury technicznej 
ustala się: 

1) istniejące, modernizowane i projektowane 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
będą zlokalizowane w liniach rozgraniczają-
cych ulic i ciągów pieszo – jezdnych, które w 
tym celu posiadają odpowiednie rezerwy te-
renowe, zgodnie z ustaleniami planu miej-
scowego; 

2) na całym terenie opracowania, w miejscach, 
które będą ustalone po wykonaniu koncepcji 
budowy lub rozbudowy sieci i obiektów oraz 
po uregulowaniu praw do terenu, dopuszcza 
się realizację następujących urządzeń inşy-
nieryjnych: sieci i urządzeń telekomunikacyj-
nych, przyłączy do budynków, sieci rozbior-
czych, stacji transformatorowych, pompowni 
wody, przepompowni ścieków i strefowych 
oczyszczalni wód deszczowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

3) w przypadku braku moşliwości prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych i wewnętrznych oraz cią-
gów pieszo – jezdnych, dopuszcza się pro-
wadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny przeznaczone na inne cele, po 
zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy 
inwestorem a właścicielem terenu. 

1) Zaopatrzenie w wodę 

§ 22.1. Ustala się, şe zaopatrzenia terenu w 
wodę będzie prowadzone z wodociągów lokal-
nych, w oparciu o istniejące ujęcia wody ze sta-
cjami uzdatniania w Walendowie (gm. Nada-
rzyn) oraz Mroków w gminie Lesznowola. 

2. Ustala się konieczność przeprowadzenia 
przez Urząd Gminy badań hydrogeologicznych, 
mających na celu wytyczenie optymalnej lokali-
zacji dla awaryjnych lokalnych ujęć wodociągo-
wych oraz realizacji tych ujęć. 

2) Kanalizacja sanitarna 

§ 23.1. Ustala się skanalizowanie obszaru ob-
jętego planem. 

2. Dla osiągnięcia załoşonego celu ustala się 
odprowadzanie ścieków w systemie pompo-
wym do projektowanej sieci kanalizacyjnej, z 
odprowadzeniem do projektowej oczyszczalni 
we wsi Łoziska, Lesznowola, Łazy, Wólka Ko-

sowska, Jastrzębiec; wpuszczenie oczyszczo-
nych ścieków do istniejących rowów. 

3. Wprowadza się absolutny zakaz stosowa-
nia jako rozwiązań tymczasowych lub docelo-
wych lokalnych szamb szczelnych. 

4. Na działkach oznaczonych symbolem U/M, 
o powierzchni co najmniej 4000m2 dopuszcza 
się stosowanie przydomowych oczyszczalni 
biologicznych. 

3) Odprowadzanie wód opadowych 

§ 24. Ustala się częściowe odprowadzanie 
wód opadowych z wewnętrznych ulic dojazdo-
wych i ciągów pieszo – jezdnych powierzchnio-
wo do gruntu, poprzez budowanie nawierzchni 
przepuszczalnych. 

§ 25.1. Ustala się docelowe wybudowanie 
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Dopuszcza się odprowadzanie wód desz-
czowych, odpowiadających wymogom ochrony 
środowiska z ulic lokalnych o nawierzchniach 
utwardzonych do rowów melioracyjnych, ro-
wami przepuszczalnymi wzdłuş ulic, poprzez 
strefowe oczyszczalnie, w których wody desz-
czowe powinny być oczyszczone do poziomu 
wymaganego przez obowiązujące przepisy 
prawne; na etapie wykonywania projektów 
technicznych dróg naleşy uzyskać zgodę właści-
cieli tego odbiornika na odprowadzenie ścieków 
deszczowych. 

3. Ustala się, şe wody opadowe z ulic ponad-
lokalnych, ujęte w systemy kanalizacyjne, będą 
przed odprowadzeniem do odbiorników pod-
czyszczane w urządzeniach oczyszczających do 
poziomu wymaganego przez obowiązujące 
przepisy prawne. 

4. Dla terenów wytwórczości, składów, prze-
mysłu, przetwórstwa rolniczego i usług, a takşe 
związanych z usługami komunikacyjnymi ustala 
się obowiązek neutralizacji na własnym terenie 
ścieków technologicznych i podczyszczenia wód 
opadowych z odprowadzeniem ich do gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej lub zbiorników bez-
odpływowych na działce inwestycyjnej. 

5. Wprowadza się nakaz uzgadniania wszel-
kich zamierzeń inwestycyjnych z Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

4) Instalacja gazowa 

§ 26.1. Ustala się docelową gazyfikację całe-
go terenu dla celów grzewczych, komunalno - 
bytowych i innych, w oparciu o istniejący gazo-
ciąg wysokiego ciśnienia 300mm Lesznowola – 
Radom oraz stacje redukcyjno – pomiarowe I 
stopnia: „Sękocin” w gminie Raszyn oraz „Pia-
seczno” w miejscowości Stara Iwiczna. 
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2. Warunki techniczne jakim winny odpowia-
dać sieci gazowe określają przepisy szczególne. 

3. Linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 
0,5m od gazociągów. 

4. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 
powinny być lokalizowane w linii ogrodzeń, a w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową. 

5. Dalsza gazyfikacja będzie moşliwa, o ile 
zostaną zawarte porozumienia pomiędzy do-
stawcą gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla 
Przedsiębiorstwa Gazowniczego. 

6. Gazociągi, które w wyniku modernizacji 
ulic znalazłyby się pod jezdnią, naleşy przenieść 
w pas drogowy poza jezdnią na koszt inwestora 
budowy. 

7. Podczas prowadzenia prac modernizacyj-
nych ulic i dróg naleşy zabezpieczyć istniejące 
gazociągi przed uszkodzeniem przez cięşki 
sprzęt budowlany i samochodowy 

5) Ciepłownictwo 

§ 27. Teren będzie zaopatrywany w ciepło z 
własnych ŝródeł, lokalnie, w oparciu o sieć ga-
zową lub energię elektryczną. Rozwiązanie to 
zakłada pokrycie w tej drodze potrzeb grzew-
czych w 100%. 

§ 28. Dopuszcza się wykorzystanie do celów 
grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, 
o maksymalnej zawartości siarki palnej na po-
ziomie 0,3%. Plan zezwala na stosowanie in-
nych, lokalnych systemów grzewczych w opar-
ciu o alternatywne ŝródła energii, w tym wyko-
rzystujące odnawialne ŝródła energii (np. kolek-
tory słoneczne) i niekonwencjonalne ŝródła 
energii (np. pompy ciepła), z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych. 

6) Sieć energetyczna i telekomunikacyjna 

§ 29. Rozwój systemu zaopatrzenia w energię 
elektryczną polegać będzie na odbudowie, prze-
budowie i modernizacji istniejących linii elektro-
energetycznych oraz budowie nowych linii elek-
troenergetycznych, a takşe na odbudowie, prze-
budowie, modernizacji i wymianie istniejących 
stacji rozdzielczych, transformatorowych i trans-
formatorowo – rozdzielczych oraz budowie no-
wych stacji. 

§ 30.1. Jako rozwiązanie preferowane ustala 
się prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róşnych napięciach po oddzielnych trasach; 
dopuszcza się jednak w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach prowadze-

nie linii elektroenergetycznych napowietrznych 
linii SN i nN na wspólnych słupach. 

2. Dopuszcza się stosowanie linii elektro-
energetycznych w wykonaniu napowietrznym 
oraz stacji transformatorowych SN/nN w wyko-
naniu słupowym, a takşe linii elektroenergetycz-
nych w wykonaniu kablowym. 

3. Dopuszcza się stosowanie stacji transfor-
matorowych wnętrzowych tylko w przypadku 
duşych mocy i braku napowietrznych linii SN. 

4. Pasy dla linii średniego i niskiego napięcia 
oraz oświetlenia ulicznego w ciągach drogo-
wych. 

5. Przyłączenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urządzeń elek-
troenergetycznych, w sytuacjach wystąpienia 
kolizji istniejącego lub planowanego zagospoda-
rowania działki z istniejącymi urządzeniami elek-
troenergetycznymi będzie się odbywać w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego, według zasad określonych w przepi-
sach prawa energetycznego. 

6. Projekty zagospodarowania działek i pro-
jekty ulic powinny przewidywać miejsca i tereny 
dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej, 
niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na 
tych działkach budynków i budowli w energię 
elektryczną, a takşe oświetlenia terenu wokół 
obiektów i ulic. 

7. Rezerwy terenu pod budowę nowych sta-
cji, jeśli takie będą niezbędne do zasilenia dane-
go terenu. 

8. Zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i krzewów 
tych gatunków, których naturalna wysokość 
moşe przekraczać 3m. 

9. Nakaz przycinania drzew i krzewów rosną-
cych pod liniami elektroenergetycznymi. 

§ 31. Dopuszcza się inne rozwiązania zasila-
nia dla obiektów projektowanych na obszarach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
UPST. 

§ 32. Ustala się moşliwość przyłączenia tere-
nu do sieci telekomunikacyjnej. 

§ 33. Ustala się oświetlenie uliczne z sieci ka-
blowej, prowadzonej wzdłuş ulic i dróg, zasila-
nej z projektowanych stacji trafo. 

§ 34. Ustala się moşliwość realizacji infra-
struktury technicznej z zakresu łączności pu-
blicznej na całym obszarze objętym planem, z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczą-
cych w szczególności ochrony środowiska. 
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7) Usuwanie odpadów 

§ 35. Ustala się selektywną zbiórkę odpadów, 
której słuşyć ma lokalizacja w wyznaczonych 
przez Urząd Gminy miejscach oznaczonych po-
jemników na surowce wtórne (szkło, makulatu-
ra, plastik, inne), odpady organiczne, odpady 
niebezpieczne oraz inne odpady wymieszane 
przeznaczone na składowisko. 

§ 36.1. Ustala się, şe odpady, których nie 
moşna wykorzystać gospodarczo będą regular-
nie wywoşone przez wyspecjalizowane firmy na 
legalne wysypiska i zakłady utylizacji. 

2. Na terenie objętym granicami planu nie 
przewiduje się inwestycji celu publicznego zwią-
zanych z unieszkodliwianiem odpadów. 

6. System komunikacji 

§ 37.1. Dla układu drogowo - ulicznego ustala 
się przebiegi dróg i ciągów pieszo - jezdnych, 
dostępność komunikacyjną do drogi, zasady 
przekroju poprzecznego (szerokość jezdni i sze-
rokość w liniach rozgraniczających), zgodnie z 
rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi. 

2. Wyznacza się drogi publiczne gminne, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, 
KDD i KDZ oraz drogi publiczne ponadlokalne 
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDGP. 

3. Wskazuje się orientacyjnie drogi we-
wnętrzne, oznaczone na rysunku planu liniami 
proponowanych podziałów własnościowych. 

§ 38. Dla terenów dróg wyznaczonych na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi ustala 
się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
głównej ruchu przyspieszonego (droga kra-
jowa Warszawa – Kraków), oznaczonej sym-
bolem KDGP minimum 50m; przy czym w li-
niach rozgraniczających tej drogi ustala się 
poprowadzenie dróg serwisowych; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych lokalnych, oznaczonych symbo-
lem KDL minimum 12m; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych dojazdowych, oznaczonych 
symbolem KDD, minimum 10m; 

4) szerokość w liniach rozgraniczających ciągów 
pieszo – jezdnych, oznaczonych symbolem 
KPJ, ustala się na 6m; 

5) szerokość w liniach rozgraniczających dojaz-
dów wewnętrznych (nie publicznych), nie-
oznaczonych w rysunku planu - minimum 
8m, a dla dojazdów do najwyşej 6 działek 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną – minimum 6m; 

6) dojazdy bez przelotu muszą być zakończo-
ne placem do zawracania, o wymiarach 
12,5mx12,5m; 

§ 39.1. Ustala się konieczność zapewnienia 
miejsc parkingowych w granicach poszczegól-
nych lokalizacji własnych, przy następujących 
wskaŝnikach parkingowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– co najmniej 1 miejsce parkingowe na  
1 dom istniejący oraz 2 miejsca parkingowe 
na 1 dom projektowany; 

2) dla terenów i obiektów usług– co najmniej 
2,5 miejsca parkingowe na kaşde 100m2 po-
wierzchni uşytkowej. 

2. Ustala się, şe przy zabudowie typu „osie-
dla zamkniętego” naleşy wydzielić ogólnodo-
stępne miejsca parkingowe na powierzchni te-
renu. 

3. Dopuszcza się realizację parkingów pod-
ziemnych pod wszystkimi obiektami o na-
wierzchni trwałej.  

4. W ramach ogólnodostępnych miejsc par-
kingowych naleşy wydzielić miejsca postojowe 
dla rowerów.  

5. Zaleca się wprowadzenie na wydzielonych 
ulicami lokalnymi częściach terenu objętego 
planem zasad charakterystycznych dla strefy 
ruchu uspokojonego. 

6. Dopuszcza się wytyczanie ścieşek rowero-
wych wszędzie tam, gdzie pozwalają na to wa-
runki terenowe, programu rozwoju układu dróg 
rowerowych w gminie Lesznowola po opraco-
waniu. 

Rozdział 3 
Ustalenia dla poszczególnych terenów  

o różnym przeznaczeniu 

§ 40. Wyróşnia się tereny zabudowy miesz-
kaniowej i usług (symbol U/M), tereny wytwór-
czości, składów, przemysłu, przetwórstwa rolni-
czego i usług, w tym usług komunikacyjnych 
(symbol UPST); tereny drogi głównej ruchu 
przyspieszonego (symbol KDGP), tereny dróg 
lokalnych (symbol KDL), tereny dróg dojazdo-
wych (symbol KDD), tereny ciągów pieszo-
jezdnych (symbol KPJ). 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej oraz usług 

§ 41. Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz usług, oznaczone 
na rysunku planu symbolem U/M. 
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§ 42. W zakresie przeznaczenia terenów 
oznaczonych symbolem U/M ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciąş-
liwe: handlu, biur, gastronomii, rzemiosła, 
administracji oraz zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie domów wolnostoją-
cych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi publiczne, usługi oświaty, zdrowia, 
sportu, turystyki, rekreacji i kultury, 

b) usługi nieuciąşliwe, wbudowane w bu-
dynkach mieszkalnych, jako funkcja uzu-
pełniająca, 

c) zachowanie i rozbudowa istniejących bu-
dynków usługowych; 

d) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia; 

e) wewnętrzne drogi dojazdowe niezbędne 
dla obsługi zespołów zabudowy oraz par-
kingi, 

f) garaşe i inne budynki pomocnicze, towa-
rzyszące zabudowie mieszkaniowej i usłu-
gowej, pod warunkiem zachowania linii 
zabudowy i wszystkich innych wymagań 
dotyczących zabudowy. 

§ 43.1. W zakresie zasad zagospodarowania 
terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się: 

1) maksymalną intensywność zabudowy netto 
na poziomie 0,4, 

2) minimalną powierzchnię działki wielkości 
1000m2 z tolerancją do 10%, 

3) maksymalny procent zabudowy - 50%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

5) budynki mieszkalne powinny mieć podwyş-
szone parametry izolacji akustycznej. 

2. Dopuszcza się realizację na jednej działce 
budowlanej najwyşej jednego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub jednego budynku 
usługowego. 

3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy. 

§ 44. W zakresie parametrów i wskaŝników 
zabudowy terenów oznaczonych symbolem U/M 
ustala się: 

1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji 
plus poddasze uşytkowe, przy zachowaniu 
łącznej maksymalnej wysokości budynku 
12,0m; 

2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o 
kącie nachylenia połaci do 45o, 

3) szerokość elewacji frontowej budynków w 
granicach: 8m - 20m. 

2. Tereny wytwórczości, przemysłu, składów, 
przetwórstwa rolniczego, usług w tym usług 
komunikacyjnych i obsługi rolnictwa 

§ 45. Wyznacza się tereny wytwórczości, 
przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, 
usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi 
rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem UPST. 

§ 46. W zakresie przeznaczenia terenów 
oznaczonych symbolem UPST ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny wytwór-
czości, przemysłu, składów, przetwórstwa 
rolniczego, usług w tym usług komunikacyj-
nych i obsługi rolnictwa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne - rozbudowa 
istniejącej funkcji mieszkalnej pod warun-
kiem zachowania podwyşszonych parame-
trów izolacyjności akustycznej. 

§ 47. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem UPST ustala się: 

a) maksymalną intensywność zabudowy netto 
na poziomie 0,7, 

b) minimalną powierzchnię działki budowlanej 
1000m2, 

c) maksymalny procent zabudowy - 70%, 

d) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej - 10%, 

e) obowiązek otoczenia działki inwestycyjnej 
zielenią wysoką. 

§ 48. W zakresie parametrów i wskaŝników 
zabudowy terenów oznaczonych symbolem 
UPST ustala się: 

1) wysokość budynków – maksymalnie do 
14,0m, 

2) dopuszcza się zwiększenie wysokości powy-
şej 14m dla urządzeń i budowli słuşących te-
lekomunikacji, 

3) kształtu dachów nie ustala się, 

4) szerokość elewacji frontowej budynków: nie 
określa się. 

§ 49. Ustala się następujące parametry  
i wskaŝniki zagospodarowania terenów dla po-
szczególnych terenów, wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, przeznaczonych dla publicz-
nych ulic: 
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pt Symbol Nazwa obiektu Klasa ulicy Minimalna szerokość  
w liniach rozgraniczających 

Zalecana szerokość 
jezdni 

Inne ustalenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1KDGP Aleja Krakowska – 
istniejąca droga krajowa 

droga główna ruchu 
przyspieszonego 

50 m 2 x 3,5m + 2,0m pas 
awaryjny, pas zieleni 
4,0m, drogi serwisowe 

Połowa szerokości ulicy 
połoşona poza granicami 
obowiązywania planu 

2. 2KDL ul. Łączności - istniejąca lokalna min.12 m 2 x 1 pas ruchu  
(6m), ścieşka rowerowa 

Połowa szerokości ulicy 
połoşona poza granicami 
obowiązywania planu 

3. 3KDD ul. Krótka istniejąca w 
dalszej części droga 
projektowana 

dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu  
(6m) 

 

4. 4 KPJ ul. Rolna - istniejąca ciąg pieszo - jezdny 6 m   

 
Rozdział 4 

Skutki prawne planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 50. Określa się, şe w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego nie wzrośnie wartość tere-
nów objętych niniejszym planem. W związku z 
tym wysokość stawki procentowej, słuşącej na-
liczeniu jednorazowej opłaty związanej wzro-
stem wartości nieruchomości ustala się w wy-
sokości 0%. 

Rozdział 5 
Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 51. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Lesznowola. 

§ 52. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i publikacji na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Gminy. 

§ 53. Na terenie objętym planem traci moc 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Łazy, Kolonia Warszawska, Ste-
fanowo i Wólka Kosowska, zatwierdzony uchwa-
łą nr 295/XXX/2000 Rady Gminy Lesznowola z 
dnia 19 maja 2000r. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 168 – 33252 – Poz. 5264 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 168 – 33253 – Poz. 5264 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 84/VIII/2011 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 23 sierpnia 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Lesznowola rozstrzyga, w sprawie 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno-
wola dla części wsi Łazy, wyłoşonego do publicznego wglądu wraz z prognoza oddziaływania na środo-
wisko, co następuje: 

§ 1. 

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno-
wola dla części wsi Łazy. 

Wobec powyşszego nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 84/VIII/2011 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 23 sierpnia 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

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

 
Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
z póŝn. zm.) określa się następujący sposób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą 
do zadań własnych gminy: 

§ 1. 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z za-
kresu infrastruktury technicznej, słuşące 
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców, stanowią zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego wsi Łazy obejmu-
ją: 

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

 inwestycje realizowane samodzielnie, 
zlokalizowane w liniach rozgraniczających 
dróg lub poza tymi liniami. 

§ 2. 

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

§ 3. 

Określa się następujący sposób realizacji 
inwestycji wskazanych w § 2: 

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

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w 
§ 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonu-
jącym się postępem techniczno – technologi-
cznym, zgodnie z zasadą stosowania naj-
lepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62, 
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poz. 627), o ile nie będzie naruszał ustaleń 
planu miejscowego. 

3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej, niewyszcze-
gólnionych w § 2, będzie przedmiotem od-
rębnej umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

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

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy; 

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

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w 
wykazie stanowiącym załącznik do uchwały 
budşetowej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych 
finansowane będą z budşetu gminy lub przez 
inne podmioty, na podstawie odrębnych 
porozumień. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji finansowane będą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 
Nr 72, poz. 747), ze środków własnych 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanaliza-
cyjnego (na podst. art. 21 przywołanej 
ustawy) lub przez budşet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu sieci i urządzeń Tele-
komunikacyjnych będą realizowane zgodnie z 
ustawą z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

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

 
5 2 64

 
 

5265 
5 2 65 

UCHWAŁA Nr 85/VIII/2011 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  
dla części obrębu Nowa Iwiczna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz art. 20 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), 
w związku z uchwałą nr 117/XI/2007 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 25 września 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lesznowola dla części obrębu No-
wa Iwiczna, stwierdzając, şe plan jest zgodny ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Lesznowola, 
zatwierdzonym uchwałą nr 30/IV/2011 Rady 
Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. Rada 
Gminy Lesznowola na wniosek Wójta Gminy 
uchwala, co następuje:  

 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zwany dalej w treści 
uchwały planem dla obszaru części obrębu No-
wa Iwiczna, w gminie Lesznowola. 

§ 2. Integralną częścią planu jest rysunek 
planu sporządzony w skali 1:1000, na którym 
wskazano granice obowiązywania planu, sta-
nowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Do planu miejscowego dołącza się zbiór 
rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag 
dotyczących projektu planu wraz z uzasadnie-
niem merytorycznym, stanowiący załącznik nr 2 
do uchwały, a takşe rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleşących do zadań własnych 
gminy wraz z zasadami ich finansowania, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 


