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§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane 
bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy 
oraz na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgo-
wej i kanalizacji finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowa-
dzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 
z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póŎn. zm.), ze Ōrod-
ków własnych przedsiňbiorstwa wodociņgo-
wo-kanalizacyjnego oraz w całoŌci lub w czň-

Ōci z budŐetu gminy oraz na podstawie poro-
zumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł 
zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone przez 
Radň Gminy Lesznowola wieloletnie plany 
rozwoju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgo-
wo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez 
budŐet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednoli-
ty Dz.U. 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.). 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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UCHWAŁA Nr 576/XLII/2010 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 

dla części obrębu Łazy. 

Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
ze zmianami) w oparciu o uchwałň nr 
213/XVI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia  
30 kwietnia 2008r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lesznowo-
la dla czňŌci obrňbu Łazy; stwierdzajņc, Őe ni-
niejszy plan jest zgodny ze Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lesznowola zatwierdzonym uchwa-
łņ nr 272/XXVII/2000 Rady Gminy Lesznowola z 
dnia 1 marca 2000r. w sprawie uchwalenia Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lesznowola. Rada 
Gminy Lesznowola uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

CzňŌń I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Lesznowola dla 
czňŌci obrňbu Łazy, zwanņ dalej planem, składa-
jņcy siň z: 

1) czňŌci tekstowej planu stanowiņcej treŌń 
uchwały; 

2) czňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1000 – załņcznik nr 1 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załņcznik nr 2 do uchwa-
ły; 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
– załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Granice planu przedstawia rysunek planu 
w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 
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4) parametrów i wskaŎników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowa-
niu, 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

9) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania te-
renów; 

10) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów; ze wzglňdu na brak takich obiektów, te-
renów i problematyki na obszarze objňtym 
planem. 

§ 4. Załņcznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granica miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) przeznaczenie terenu, w tym symbol prze-
znaczenia terenu, przy czym: 

a) oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreŌlajņ kolejne numery 
poszczególnych terenów zlokalizowanych 
w obszarze planu, o okreŌlonym, tym sa-
mym przeznaczeniu podstawowym; 

b) oznaczenia literowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreŌlajņ przeznaczenie pod-
stawowe poszczególnych terenów; 

 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) wymiar (w metrach). 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne majņ cha-
rakter informacyjny lub postulatywny. 

§ 5. Dla poszczególnych terenów obowiņzujņ 
łņcznie ustalenia ogólne zawarte w rozdziale I 
oraz odpowiednie ustalenia szczegółowe zawar-
te w rozdziale II niniejszej uchwały. 

CzňŌń II 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 6. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru objňtego planem o okreŌlonym 
przeznaczeniu i okreŌlonych zasadach zago-
spodarowania wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi; 

2) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień wyznaczone na rysunku planu li-
nie okreŌlajņce granice terenów o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – nale-
Őy przez to rozumień przeznaczenie dominu-
jņce ustalone dla danego terenu; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – na-
leŐy przez to rozumień rodzaje przeznacze-
nia, inne niŐ podstawowe, które uzupełniajņ 
lub wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe; 

5) usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-
nia w budynkach o innych funkcjach niŐ 
usługowe oraz urzņdzenia słuŐņce działal-
noŌci, której celem jest zaspokajanie po-
trzeb ludnoŌci, a nie wytwarzajņcej bezpo-
Ōrednio, metodami przemysłowymi, dóbr 
materialnych; 

6) przedsiňwziňciu mogņcym znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko – naleŐy przez to ro-
zumień zamierzenie budowlane lub innņ in-
gerencjň w Ōrodowisko w rozumieniu prze-
pisów odrňbnych dotyczņcych ochrony Ōro-
dowiska; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-
Őy przez to rozumień linie okreŌlajņce naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń zewnňtrz-
nego lica Ōciany budynku w stosunku do:  

a) linii rozgraniczajņcych; 

b) istniejņcych granic działki; 

c) obiektów terenowych; od których te linie 
wyznaczono, bez wysuniňtych poza ten 
obrys schodów, podjazdów, okapów, 
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otwartych ganków i zadaszeŊ o szeroko-
Ōci do 1m oraz balkonów; 

8) maksymalnym wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy – naleŐy przez to rozumień nie-
przekraczalnņ wartoŌń ilorazu sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych mierzonych po obrysie ze-
wnňtrznym wszystkich budynków zlokali-
zowanych na terenie działki budowlanej do 
powierzchni tej działki; 

9) minimalnym wskaŎniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ nieprzekraczalnņ wartoŌń pro-
centowņ stosunku terenu biologicznie czyn-
nego na terenie działki do całkowitej po-
wierzchni tej działki; 

10) miejscu parkingowym – naleŐy przez to 
rozumień równieŐ miejsca postojowe w ga-
raŐach. Ustalenia ogólne dotyczņce prze-
znaczenia terenów, zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parame-
trów i wskaŎników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

§ 7. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
róŐnych funkcjach lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania okreŌlone na rysunku planu. 

§ 8. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczonych symbolem literowym zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
– oznaczone symbolem literowym U/M; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem literowym 
MN. 

§ 9. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów komunikacji wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczonych symbolem litero-
wym zgodnie z rysunkiem planu: 

1) droga klasy drogi zbiorczej – oznaczona 
symbolem literowym KDZ; 

2) droga klasy drogi lokalnej – oznaczona sym-
bolem literowym KDL. 

§ 10. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy oznaczone i zwymiarowane na rysunku 
planu. 

2. Wszystkie budynki i budowle na terenach, 
na których ustalono linie zabudowy, muszņ byń 
sytuowane zgodnie z tymi liniami, z uwzglňd-
nieniem ustaleŊ ust. 3 i 4. 

3. W stosunku do budynku istniejņcego usy-
tuowanego niezgodnie z wyznaczonymi na ry-
sunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnej 

dopuszcza siň jego zachowanie, remont, prze-
budowň, rozbudowň i nadbudowň po warun-
kiem, Őe: 

- jest on zlokalizowany w liniach rozgraniczajņ-
cych terenu przewidzianego do zabudowy 
zgodnie z ustaleniami planu; 

- nie bňdzie rozbudowywany w pasie terenu 
pomiňdzy wyznaczonymi na rysunku planu 
liniņ rozgraniczajņcņ i liniņ zabudowy nie-
przekraczalnej. 

4. Przepisy ust. 1 nie dotyczņ: portierni, stacji 
transformatorowych, przepompowni Ōcieków, 
wolnostojņcych noŌników reklamowych, obiek-
tów małej architektury, infrastruktury telekomu-
nikacyjnej. 

5. W przypadku, gdy nie ustalono w planie li-
nii zabudowy nakazuje siň lokalizacjň budynków 
na działce zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego. 

§ 11. W stosunku do terenu znajdujņcego siň 
w liniach rozgraniczajņcych terenu komunikacji 
oznaczonego symbolem literowym 1KDZ.: 

1) nakazuje siň dostosowanie tego terenu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 

2) zakazuje siň lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych; 

3) zaleca siň realizacjň ŌcieŐki rowerowej; 

4) zaleca siň realizacjň miejsc postojowych dla 
rowerów; 

5) ustala siň obowiņzek zachowania zbliŐonej 
formy i stylistyki architektonicznej obiektów 
małej architektury, w szczególnoŌci: ławek, 
wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowe, 
latarni lokalizowanych na tych terenach; 

6) ustala siň zasady umieszczania noŌników 
reklamowych zgodnie z ustaleniami § 13. 

§ 12. W zakresie lokalizacji ogrodzeŊ, bram i 
furtek ustala siň: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic naleŐy sytu-
owań w linii rozgraniczajņcej tereny komuni-
kacji, przy czym dopuszcza siň miejscowe 
wycofanie ogrodzenia w głņb działki w celu 
ominiňcia istniejņcych przeszkód terenowych, 
w szczególnoŌci drzew i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, oraz w miejscach sytuowa-
nia bram wjazdowych; 

2) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 2,2m od poziomu terenu; 

3) ogrodzenie powinno byń aŐurowe od wyso-
koŌci minimum 0,6m powyŐej poziomu tere-
nu, a łņczna powierzchnia przeŌwitów umoŐ-
liwiajņca naturalny przepływ powietrza po-
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winna wynosiń min. 40% powierzchni aŐuro-
wej czňŌci ogrodzenia pomiňdzy słupkami; 

4) zakaz lokalizowania ogrodzeŊ pełnych oraz 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych na ca-
łym obszarze planu. 

§ 13. W zakresie lokalizowania noŌników re-
klamowych i znaków informacyjno – plastycz-
nych ustala siň 

1) zakaz lokalizowania wolnostojņcych noŌni-
ków reklamowych i znaków informacyjno – 
plastycznych na całym obszarze objňtym pla-
nem, 

2) na całym obszarze objňtym planem dopusz-
cza siň lokalizowanie noŌników reklamowych 
i znaków informacyjno - plastycznych na bu-
dynkach, ogrodzeniach i obiektach małej ar-
chitektury, z uwzglňdnieniem ustaleŊ pkt 3, 
pod warunkiem, Őe powierzchnia 1 reklamy 
lub znaku nie przekroczy 3m2, a na jednym 
budynku, ogrodzeniu lub obiekcie małej ar-
chitektury zostanie umieszczona maksymal-
nie 1 reklama lub znak informacyjno – pla-
styczny, 

3) zakaz lokalizowania reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych: 

a) na obiektach małej architektury stanowiņ-
cych: 

- pomniki; 

- obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, 
krzyŐe przydroŐne, figury; 

- posņgi, wodotryski i inne obiekty archi-
tektury ogrodowej; 

- obiekty uŐytkowe słuŐņce rekreacji co-
dziennej i utrzymaniu porzņdku, jak: 
piaskownice, huŌtawki, drabinki, 
Ōmietniki, 

b) na drzewach, w szpalerach drzew oraz w 
sposób powodujņcy przesłanianie okaza-
łych drzew i zgrupowaŊ zieleni; 

c) w sposób powodujņcy przesłanianie cha-
rakterystycznych widoków na elementy 
zagospodarowania przestrzennego takie 
jak: pomniki, kapliczki, krzyŐe przydroŐne, 
obiekty architektury ogrodowej; 

4) ustalenia pkt 1-3 nie dotyczņ gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

§ 14. Ustala siň parametry i wskaŎniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
terenów. 

 

CzňŌń III 
Zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. Ustala siň, Őe na całym obszarze objň-
tym planem obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego: 

1) Przeznaczenie i sposób zagospodarowania 
terenu powinny w jak najwiňkszym stopniu 
zapewniań zachowanie jego walorów krajo-
brazowych. 

2) Ustala siň ochronň powietrza polegajņcņ na 
zapewnieniu jak najlepszej jego jakoŌci na 
zasadach okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych. 

3) W celu ochrony powietrza ustala siň obo-
wiņzek ogrzewania pomieszczeŊ gazem 
ziemnym, olejem niskosiarkowym lub in-
nymi paliwami ekologicznymi. 

4) Ustala siň ochronň wód polegajņcņ na za-
pewnieniu ich jak najlepszej jakoŌci oraz na 
ochronie biologicznych stosunków w Ōro-
dowisku wodnym i na terenach podmo-
kłych, na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

5) Wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód oraz nakaz podłņczenia wszystkich 
obiektów do sieci gminnych po ich realiza-
cji. 

6) Przy planowaniu i realizacji inwestycji usta-
la siň obowiņzek ochrony stosunków wod-
nych na zasadach okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych. 

7) Zmiany stanu wody na gruncie oraz odpro-
wadzanie wód i Ōcieków na grunty sņsied-
nie dopuszcza siň na zasadach okreŌlonych 
w przepisach ustawy Prawo wodne. 

8) Ustala siň ochronň powierzchni ziemi pole-
gajņcņ na zapewnieniu jak najlepszej jej ja-
koŌci, na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

9) Ustala siň ochronň przed hałasem polegajņ-
cņ na zapewnieniu jak najlepszego stanu 
akustycznego Ōrodowiska na zasadach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

10) W zakresie dopuszczalnych poziomów hała-
su w Ōrodowisku ustala siň, Őe:  

a) tereny MN naleŐy traktowań jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej;  

b) tereny U/M naleŐy traktowań jako tereny 
mieszkaniowo-usługowe. 
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11) Ustala siň ochronň przed polami elektro-

magnetycznymi polegajņcņ na zachowaniu 
jak najlepszego stanu Ōrodowiska na zasa-
dach okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

12) Zakazuje siň poszukiwania, rozpoznawania i 
wydobywania kopalin na terenie objňtym 
planem. 

13) W trakcie przygotowywania i realizacji in-
westycji naleŐy zapewniń oszczňdne korzy-
stanie z terenu. 

§ 16. Ustala siň zasady lokalizacji przedsiň-
wziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
dla terenów. 

2. Przekraczajņce dopuszczalne wielkoŌci od-
działywanie na Ōrodowisko poprzez emisjň sub-
stancji i energii, w szczególnoŌci dotyczņce wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierz-
chniowych i podziemnych, powinno zamykań siň 
na terenie działki budowlanej lub zespołu działek 
na jakiej jest wytwarzane. 

3. Ustalenie ust. 2 nie dotyczy infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

4. Linie komunikacyjne, napowietrzne i pod-
ziemne rurociņgi, linie kablowe oraz inne obiek-
ty liniowe przeprowadza siň i wykonuje w spo-
sób zapewniajņcy ograniczenie ich oddziaływa-
nia na Ōrodowisko, w tym: 

a) ochronň walorów krajobrazowych; b) moŐli-
woŌń przemieszczania siň dziko Őyjņcych 
zwierzņt. 

§ 17. Ustala siň zachowanie istniejņcej warto-
Ōciowej zieleni wysokiej, w tym pojedynczych 
drzew oraz zadrzewieŊ na całym obszarze objň-
tym opracowaniem planu. 

2. Prace ziemne oraz inne prace zwiņzane z 
wykorzystaniem sprzňtu mechanicznego lub 
urzņdzeŊ technicznych, prowadzone w obrňbie 
bryły korzeniowej drzew lub krzewów na tere-
nach zieleni lub zadrzewieniach powinny byń 
wykonywane w sposób najmniej szkodzņcy 
drzewom lub krzewom. 

3. Usuniňcie drzew lub krzewów z terenu nie-
ruchomoŌci moŐe nastņpiń na zasadach okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych. 

§ 18. Ustala siň minimalny wskaŎnik po-
wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla terenów. 

§ 19. Urzņdzenia melioracji naleŐy projekto-
wań, wykonywań i utrzymywań zgodnie z zasa-
dami okreŌlonymi w przepisach odrňbnych. 

2. Ustala siň ochronň istniejņcych urzņdzeŊ 
melioracji wodnych na całym obszarze objňtym 
planem. 

3. W odniesieniu do obszarów, na których 
wystňpujņ urzņdzenia melioracyjne plan ustala:  

1) zakazuje siň wznoszenia nad rurociņgami 
drenarskimi budowli oraz wykonywania nad 
nimi nawierzchni nieprzepuszczalnych z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ pkt 2; 

2) dopuszcza siň przebudowň urzņdzeŊ meliora-
cyjnych (systemów drenarskich) kolidujņcych 
z projektowanņ zabudowņ, przed przystņpie-
niem do realizacji tej zabudowy, na zasadach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, w tym 
w szczególnoŌci w ustawie Prawo wodne; 

3) dla terenów nieobjňtych sieciņ melioracji 
dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ odwadnia-
jņcych na warunkach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

CzňŌń IV 
Zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 20. Ustala siň moŐliwoŌń scalania i podziału 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi na działki budowlane pod nastňpujņcymi 
warunkami: 

1) dopuszcza siň podział terenu na działki bu-
dowlane zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi działek, 

3) w wyniku podziału terenu na działki budow-
lane naleŐy zachowań wartoŌci uŐytkowe 
zgodne z przeznaczeniem ustalonym w planie 
wszystkich nowopowstałych działek. 

2. Dopuszcza siň odstňpstwo od ustaleŊ  
ust. 1, w zakresie minimalnej powierzchni działki 
pod zabudowň, nie wiňcej jednak niŐ o 10%. 

3. Dopuszcza siň wydzielenie działki o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w przepisach 
szczegółowych wyłņcznie w niŐej wymienionych 
sytuacjach: 

1) w celu wydzielenia działki na powiňkszenie 
sņsiedniej nieruchomoŌci, pod warunkiem, Őe 
działka budowlana, z której zostanie ona wy-
dzielona, zachowa powierzchniň nie mniej-
szņ, niŐ okreŌlona w przepisach szczegóło-
wych, 

2) w celu wydzielenia działki, na której bňdzie 
zlokalizowany obiekt infrastruktury technicz-
nej, 
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3) w celu wydzielenia działki, na której bňdzie 

zlokalizowany dojazd do nowoprojektowa-
nych działek budowlanych. 

4. Podziały własnoŌciowe istniejņce przed 
wejŌciem w Őycie planu, nie spełniajņce wyma-
gaŊ dotyczņcych minimalnej powierzchni działki 
budowlanej ustalonych dla poszczególnych te-
renów, zachowuje siň i dopuszcza pod zainwe-
stowanie pod warunkiem zachowania pozosta-
łych ustaleŊ wynikajņcych z przepisów planu dla 
tych terenów. 

5. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki oraz kņt połoŐenia granic działki w sto-
sunku do pasa drogowego zgodnie z ustalenia-
mi szczegółowymi dla terenów. 

6. Na terenach objňtych planem nie przewi-
duje siň przeprowadzenia scalenia i podziału 
nieruchomoŌci przez gminň Lesznowola. 

CzňŌń V 
Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 21. Dla napowietrznych sieci elektroenerge-
tycznych obowiņzuje zachowanie stref bezpie-
czeŊstwa przy wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

CzňŌń VI 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji 

§ 22. Plan ustala obsługň komunikacyjnņ te-
renów poprzez układ dróg publicznych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami przeznacze-
nia terenu KDZ, KDL. 

2. Dla realizacji wyznaczonego planem ukła-
du komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic 
ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami rozgra-
niczajņcymi na rysunku planu. 

3. Na terenach wyznaczonego na rysunku 
planu układu komunikacyjnego, do czasu jego 
realizacji dopuszcza siň dotychczasowy sposób 
uŐytkowania. 

4. Wody opadowe z terenów komunikacji 
oznaczonych symbolami KDZ, KDL powinny byń 
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej 
lub poprzez system studni chłonnych do gruntu 
lub do istniejņcych, otwartych rowów odwadnia-
jņcych po ich uprzednim podczyszczeniu. 

5. Plan dopuszcza realizacjň ŌcieŐek rowero-
wych na terenach komunikacji KDZ, KDL. 

§ 23. Ustala siň obowiņzek realizacji drogi 
oznaczonej symbolem przeznaczenia 1KDZ w 
sposób umoŐliwiajņcy prowadzenie komunikacji 
autobusowej. 

§ 24. Ustala siň zasadň zabezpieczenia po-
trzeb parkingowych przez inwestorów i właŌci-
cieli posesji na terenach własnych, w liczbie 
wynikajņcej z ustalonych wskaŎników, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla terenów. 

2. Zakazuje siň lokalizacji miejsc parkingo-
wych w liniach rozgraniczajņcych drogi 1KDZ. 

CzňŌń VII 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 25. Sieci infrastruktury technicznej naleŐy 
lokalizowań w liniach rozgraniczajņcych dróg. 

2. W przypadku braku moŐliwoŌci prowadze-
nia sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg, dopuszcza siň prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej przez tereny przeznaczone 
na inne cele. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ wo-
dociņgowych, kanalizacyjnych i innych obiektów 
infrastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, na całym obszarze objňtym pla-
nem, bez koniecznoŌci zmiany niniejszego pla-
nu, pod warunkiem, Őe ewentualna uciņŐliwoŌń 
tych obiektów nie bňdzie wykraczań poza grani-
ce ich lokalizacji. 

4. Ustalenie ust. 3 nie dotyczy infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

§ 26. W odniesieniu do infrastruktury tech-
nicznej z zakresu wodociņgów ustala siň: 

1) Ustala siň obowiņzek przyłņczenia uzbrojenia 
działki lub bezpoŌrednio budynków do gmin-
nej sieci wodociņgowej. 

2) Zakazuje siň zaopatrzenia w wodň z indywi-
dualnych ujňń wody. 

3) Ustala siň obowiņzek projektowania i wyko-
nania sieci wodociņgowej w sposób 
uwzglňdniajņcy potrzeby ochrony przeciwpo-
Őarowej zgodnie z zasadami okreŌlonymi w 
przepisach odrňbnych. 

§ 27. W odniesieniu do infrastruktury tech-
nicznej z zakresu kanalizacji ustala siň: 

1) Ustala siň obowiņzek przyłņczenia uzbrojenia 
działki lub bezpoŌrednio budynków do gmin-
nej sieci kanalizacyjnej. 

2) Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyj-
nej dopuszcza siň stosowanie zbiorników 
bezodpływowych na Ōcieki. 

3) Na terenach MN i U/M ustala siň obowiņzek 
odprowadzenia wód opadowych na własny 
teren nieutwardzony, do studni chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych. 
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4) Po wstňpnym podczyszczeniu wody opado-

we z terenów komunikacji oznaczonych sym-
bolami KDZ, KDL powinny byń odprowadza-
ne do sieci kanalizacji deszczowej lub poprzez 
system studni chłonnych do gruntu lub do 
istniejņcych, otwartych rowów odwadniajņ-
cych po ich uprzednim podczyszczeniu, z 
uwzglňdnieniem przepisów odrňbnych. 

5) Wody opadowe lub roztopowe, ujňte w 
otwarte lub zamkniňte systemy kanalizacyjne, 
pochodzņce z powierzchni zanieczyszczonych 
o trwałej nawierzchni, w szczególnoŌci z te-
renów dróg i parkingów, powinny byń 
oczyszczone w stopniu wymaganym w prze-
pisach odrňbnych przed ich odprowadzeniem 
do tych systemów kanalizacyjnych, wód lub 
ziemi. 

6) IloŌń wód opadowych odprowadzonych do 
gruntu nie moŐe przekroczyń jego chłonnoŌci. 

7) Plan nakazuje kształtowanie powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie 
tereny przed spływem wód opadowych. 

8) Zabrania siň wprowadzania Ōcieków byto-
wych i Ōcieków przemysłowych do urzņdzeŊ 
kanalizacyjnych przeznaczonych do odpro-
wadzania wód opadowych, a takŐe wprowa-
dzania Ōcieków opadowych i wód drenaŐo-
wych do kanalizacji sanitarnej. 

§ 28. W odniesieniu do infrastruktury tech-
nicznej z zakresu elektroenergetyki ustala siň: 

1) Ustala siň zasilanie w energiň elektrycznņ z 
istniejņcych lub projektowanych linii kablo-
wych lub napowietrznych 15 kV i 0,4 kV. 

2) Ustala siň obowiņzek przyłņczenia uzbrojenia 
działki lub bezpoŌrednio budynków do sieci 
elektroenergetycznej. 

3) Dopuszcza siň korzystanie z indywidualnych 
Ŏródeł energii elektrycznej, odpowiadajņcych 
przepisom odrňbnym dotyczņcym gospodar-
ki energetycznej i ochrony Ōrodowiska. 

4) Dla napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych obowiņzuje zachowanie stref bezpie-
czeŊstwa przy wykonywaniu robót budowla-
nych zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 29. W odniesieniu do infrastruktury tech-
nicznej z zakresu gazownictwa oraz z zakresu 
ogrzewania budynków ustala siň: 

1) Ustala siň moŐliwoŌń przyłņczenia uzbrojenia 
działki lub bezpoŌrednio budynków do sieci 
gazowej. 

2) Dopuszcza siň korzystanie z indywidualnych 
Ŏródeł ciepła, odpowiadajņcych przepisom 
odrňbnym dotyczņcym gospodarki energe-
tycznej i ochrony Ōrodowiska, z zaleceniem 
wykorzystania energii elektrycznej, oleju ni-

skosiarkowego lub odnawialnych Ŏródeł 
energii. 

3) Dopuszcza siň realizacjň kominków pod wa-
runkiem, Őe nie bňdņ one stanowiły jedynego 
Ŏródła ogrzewania budynków. 

§ 30. W odniesieniu do infrastruktury tech-
nicznej z zakresu telekomunikacji ustala siň: 

1) Ustala siň realizacjň nowych linii telekomuni-
kacyjnych i przyłņczy w kanalizacji kablowej 
lub jako linii kablowych podziemnych. 

2) Zaleca siň przebudowň istniejņcych napo-
wietrznych linii telekomunikacyjnych i przyłņ-
czy na kanalizacje kablowe lub na linie ka-
blowe podziemne. 

§ 31. Ustala siň zasady gospodarki odpadami: 

1) Na działkach budowlanych naleŐy przewi-
dzień miejsca na pojemniki słuŐņce do cza-
sowego gromadzenia odpadów stałych, z 
uwzglňdnieniem moŐliwoŌci ich segregacji. 

2) Dopuszcza siň realizacjň zbiorczych pojemni-
ków umoŐliwiajņcych selektywnņ zbiórkň od-
padów, obsługujņcych kilka działek budowla-
nych. 

3) Wszystkie odpady komunalne z terenu objň-
tego planem muszņ byń składowane na skła-
dowisku odpadów komunalnych lub uniesz-
kodliwiane w spalarni odpadów. 

4) Odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych 
niŐ wymienione w pkt 3 na zasadach okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych. 

CzňŌń VIII 
Sposób i termin  

tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

§ 32. Ustala siň zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów, w tym równieŐ lokalizowania tymczaso-
wych obiektów usługowo-handlowych, z wyjņt-
kiem obiektów tymczasowych lokalizowanych 
na potrzeby prowadzenia budowy w obrňbie 
działki budowlanej, na której realizowana jest 
inwestycja docelowa, w okresie waŐnoŌci po-
zwolenia na budowň. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 33. Dla terenów zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej, oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1U/M, 2U/M, ustala siň: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) Przeznaczenie podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolnostojņca; 

- zabudowa usługowa wolnostojņca; 
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b) Przeznaczenie dopuszczalne: 

- lokalizacja lokali usługowych wbudo-
wanych w budynki mieszkalne; 

- lokalizacja zakładów wytwórczoŌci i 
składów, zieleni urzņdzonej oraz urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej (z wy-
jņtkiem infrastruktury telekomunikacyj-
nej) i komunikacji (w tym parkingów) 
pod warunkiem ograniczenia ich uciņŐ-
liwoŌci do terenu działki, na której sņ 
zlokalizowane, a takŐe wykonanie wo-
kół jej granic izolacyjnego pasa zieleni 
wysokiej (drzewa, krzewy, pnņcza); 

- lokalizacja wolnostojņcych budynków 
gospodarczych i garaŐowych. 

2) Zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko z 
wyjņtkiem lokalnych sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej i dróg. 

3) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 
1,0; 

b) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 30%; 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej i mieszkaniowo – 
usługowej – 12 metrów i nie wiňcej niŐ 3 
kondygnacje nadziemne, w tym ewentu-
alnie poddasze uŐytkowe; 

d) maksymalna wysokoŌń zabudowy gospo-
darczej i garaŐowej – 6 metrów i nie wiň-
cej niŐ 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
ewentualnie poddasze uŐytkowe; 

e) geometria dachu – nowa zabudowa po-
winna byń kryta dachami płaskimi albo 
stromymi o nachyleniu głównych połaci 
dachowych do 450 dla budynku mieszkal-
nego, usługowego i mieszkalno - usługo-
wego i do 450 dla budynku gospodarcze-
go lub garaŐowego; 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki – 1000m2; 

b) minimalna szerokoŌń frontu nowowydzie-
lanej działki – 20m; 

c) kņta połoŐenia granic nowowydzielanej 
działki w stosunku do pasa drogowego – 
od 700 do 900. 

5) Zasady lokalizowania miejsc parkingowych: 

a) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej iloŌci miejsc parkingowych dla 

samochodów w granicach działki własnej 
wg nastňpujņcych wskaŎników: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – 2 miejsca parkingowe na  
1 lokal mieszkalny; 

- dla usług – 3 miejsca parkingowe na 
kaŐde 100m2 powierzchni uŐytkowej 
usług, ale nie mniej niŐ 2 miejsca par-
kingowe; 

b) w przypadku realizacji na działce zabudo-
wy o funkcji mieszanej (mieszkaniowo – 
usługowej) miejsca parkingowe naleŐy ob-
liczyń i zapewniń oddzielnie dla kaŐdej z 
funkcji. 

§ 34. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1MN, 2MN, ustala siň: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) Przeznaczenie podstawowe: - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņ-
ca; 

b) Przeznaczenie dopuszczalne: 

- lokalizacja lokali usługowych (usługi 
zwiņzane z podstawowņ obsługņ lokal-
nej społecznoŌci) wbudowanych w bu-
dynki mieszkalne; 

- lokalizacja wolnostojņcych budynków 
gospodarczych i garaŐowych. 

2) Zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko z 
wyjņtkiem lokalnych sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej i dróg. 

3) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 
1,0; 

b) minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 50%; 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy miesz-
kaniowej – 12 metrów i nie wiňcej niŐ 3 
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
uŐytkowe; 

d) maksymalna wysokoŌń zabudowy gospo-
darczej i garaŐowej – 6 metrów i nie wiň-
cej niŐ 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze uŐytkowe; 

e) geometria dachu – nowa zabudowa po-
winna byń kryta stromymi dachami o na-
chyleniu głównych połaci dachowych do 
450 dla budynku mieszkalnego i od 200 do 
450 dla budynku gospodarczego lub gara-
Őowego; 
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4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoŌci, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
1000m2, po wybudowaniu sieci kanalizacji 
sanitarnej i podłņczeniu do niej zabudowy 
na działce – 300m2; 

b) minimalna szerokoŌń frontu nowowydzie-
lanej działki – 20m; 

c) kņta połoŐenia granic nowowydzielanej 
działki w stosunku do pasa drogowego – 
od 700 do 900. 

5) Zasady lokalizowania miejsc parkingowych: 

a) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej iloŌci miejsc parkingowych dla 
samochodów w granicach działki własnej 
wg nastňpujņcych wskaŎników: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – 2 miejsca parkingowe na 1 
lokal mieszkalny; 

- dla usług – 3 miejsca parkingowe na 
kaŐde 100m2 powierzchni uŐytkowej 
usług, ale nie mniej niŐ 2 miejsca par-
kingowe; 

b) w przypadku realizacji na działce zabudo-
wy o funkcji mieszanej (mieszkaniowo – 
usługowej) miejsca parkingowe naleŐy ob-
liczyń i zapewniń oddzielnie dla kaŐdej z 
funkcji. 

 

§ 35. Dla terenów komunikacji ustala siň: LP. 
SYMBOL TERENU KATEGORIA DROGI SZERO-
KOŋŃ W LINIACH ROZGRANICZAJŅCYCH ZA-
LECENIA 1. 1KDZ zbiorcza plan ustala połu-
dniowņ liniň rozgraniczajņcņ drogi – szerokoŌń 
pasa terenu przeznaczonego pod drogň w grani-
cach planu – 10m autobus 2. 2KDL lokalna 12m. 

Rozdział 3 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 36. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň stawkň procentowņ, na podstawie 
której ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci, w wysokoŌci 0,1%. 

§ 37. Tracņ moc obowiņzujņcņ ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonego uchwałņ nr 
295/XXX/2000 Rady Gminy Lesznowola z dnia 
19 maja 2000r. w sprawie II etapu zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Łazy, Kolonia Warszawska, Stefanowo 
i Wólka Kosowska w gminie Lesznowola okre-
Ōlonych w uchwale nr 281/XXVIII/2000 Rady 
Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2000r. w 
granicach okreŌlonych planem. 

§ 38. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Lesznowola. 

§ 39. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy. 

§ 40. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 576/XLII/2010 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Wójta w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

z dnia 09.11.2010r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

 27.05. 
2010r. 

 
 

1. Wnosi o nie posze-
rzanie drogi (ul. 
Perłowa) po stronie 
działki nr ewid. 417/1. 

2. Wnosi o ustalenie 
min. wskaŎnika pow. 
biologicznie czynnej 
na 30%. 

3. Wnosi o nie okreŌla-
nie szerokoŌci frontu 
działki. 

dz. nr ewid. 
417/1 obrňb 
ewid. Łazy 

1MN - 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 576/XLII/2010 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy: 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaŊców stanowiņ – zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) – zadania własne 
gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

- traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych 
dróg publicznych, w tym wybudowanie drogi 
wraz z uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i 
odpowiednimi zabezpieczeniami technicz-
nymi zmniejszajņcymi uciņŐliwoŌń w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to 
realizacja dróg publicznych na terenach prze-

znaczonych w planie pod takņ funkcjň oraz bu-
dowa sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wska-
zanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym 
m.in. ustawņ prawo budowlane, ustawņ o 
zamówieniach publicznych, samorzņdzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 
Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w 
§ 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonu-
jņcym siň postňpem techniczno - technolo-
gicznym, zgodnie z zasadņ stosowania naj-
lepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej w art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony Ōrodowiska (tekst jednolity Dz.U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), o ile 
nie stanowi to naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła okreŌlone w § 2 realizowane bňdņ w spo-
sób okreŌlony w art. 7 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmiana-
mi). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 jest przedmiotem umowy zain-
teresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, ujňtych w niniejszym planie 
podlega przepisom ustawy o finansach publicz-
nych. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg 
gminnych finansowane bňdņ z budŐetu gminy 
lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmio-
tami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņ-
gowej i kanalizacji finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu 

Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), ze 
Ōrodków własnych przedsiňbiorstwa wodociņ-
gowo-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalone 
przez Radň Gminy wieloletnie plany rozwoju i 
modernizacji urzņdzeŊ sieci wodociņgowo-
kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub w oparciu o 
budŐet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetycz-
ne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami). 

 
 
 

7510 

UCHWAŁA Nr 587/XLII/2010 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze. 

Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) w zwiņzku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia  
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 
2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz w zwiņzku z 
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 

2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy uchwala, co 
nastňpuje: 

§ 1. Nadaje nazwň drodze prywatnej, zgodnie 
z załņcznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Lesznowola. 

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

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr 587/XLII/2010 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
 

Lp. Nazwa obrňbu ewidencyjnego Numer 
ewidencyjny 

działki 

Stan prawny działki Nazwa ulicy 

1. Lesznowola 279/11 
279/12 

WspółwłaŌciciele: 
Robert Piłat 
Józef Solski 
Alicja Solska 
Adam Piskorski 
Aleksandra Piskorska 

ŏbika 

 
 
 


