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UCHWAŁA Nr 1533/LII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 20 października 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno 

dla obszaru przy ul. Kauna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
oraz w wykonaniu uchwały nr 946/XXXIII/2009 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czćści miasta Piaseczno dla ob-
szaru przy ul. Kauna, Rada Miejska w Piasecznie 
stwierdza, że niniejszy plan jest zgodny z obo-
wiązującym „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Piaseczno” i postanawia, co nastćpuje. 

§ 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu czćści 
miasta Piaseczno dla obszaru przy ul. Kauna, 
zwaną dalej „planem”. 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 2. Plan, którym objćto obszar o powierzchni 
ok. 0,12 ha (posesja przy ul. Kauna 3), składa sić 
z nastćpujących czćści: 

1) Plan, którym objćto obszar o powierzchni ok. 
0,12 ha (posesja przy ul. Kauna 3), składa sić 
z nastćpujących czćści 

2) rysunku planu w skali 1:500 – załącznik nr 1 
do uchwały; 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) określenia zasad zagospodarowania terenu i 
zabudowy; 

3) linii rozgraniczających tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

5) zasad ochrony środowiska, przyrody; 

6) zasad podziału nieruchomości; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

8) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

9) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. W planie nie ustala sić: 

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

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, terenów na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych, 
terenów o walorach przyrodniczych ze 
wzglćdu na brak ich wystćpowania w obsza-
rze planu. 

§ 4.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są ustaleniami planu: 

1) oznaczenia liniowe i symbole: 

a) granica terenu objćtego planem, 

b) linia rozgraniczająca tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2) przeznaczenie: 

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 
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1) linie rozgraniczające poza granicami 
planu, 

2) nazwa ulicy, 

3) wymiarowanie linii zabudowy. 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Piasecznie, o 
ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, spo-
rządzony na mapie w skali 1:1000; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie ograniczające nową 
zabudowć wzdłuż powierzchni ścian ze-
wnćtrznych w gruncie oraz ponad nim, bez 
wystających poza ten obrys okapów, scho-
dów i balkonów, dla których obowiązują re-
gulacje przepisów odrćbnych; 

5) przepisach szczególnych i odrćbnych – na-
leży przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, które dotyczą 
szczegółów zagadnień ujćtych w planie; 

6) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 
należy przez to rozumieć zabudowć zawie-
rającą maksymalnie dwa mieszkania w bu-
dynku mieszkalnym; 

7) wskaźniku minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej - należy przez to rozumieć; 

8) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć działalność z wykorzystaniem 
urządzeń, które spełniają standardy środo-
wiskowe i której celem jest zaspakajanie po-
trzeb miejscowej ludności, a nie wytwarza-
nie dóbr materialnych metodami przemy-
słowymi; ewentualny negatywny wpływ na 
otoczenie tej działalności ogranicza sić do 
terenu, do którego prowadzący działalność 
usługową ma tytuł prawny; 

9) maksymalnym współczynniku intensywno-
ści zabudowy maksymalną dopuszczalną 
wartość ilorazu sumy powierzchni w obry-
sie budynku kondygnacji naziemnych do 
powierzchni terenu objćtego zamiarem in-
westycyjnym 

10) liczbie kondygnacji – należy przez to rozu-
mieć liczbć kondygnacji nadziemnych bu-
dynku z wyjątkiem suteren, piwnic, antreso-
li oraz poddaszy nieużytkowych. 

 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 

§ 6. Na obszarze planu wyodrćbnia sić teren 
funkcjonalnie jednorodny o przeznaczeniu na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN. 

Ustalenia dotyczące  
zasad zagospodarowania terenu 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 7.1. Ustala sić zasady kształtowania zabu-
dowy i jej otoczenia przy uwzglćdnieniu okre-
ślonych parametrów, w tym: 

1) minimalnej powierzchni nowowydzielonej 
działki, na której dopuszczona jest nowa za-
budowa z podaniem minimalnej szerokości 
frontu działki; 

2) maksymalnej powierzchni zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojściami, dojazdami i 
parkingami; 

3) maksymalnego wskaźnika intensywności 
zabudowy; 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) maksymalnej wysokości zabudowy i liczby 
kondygnacji; 

7) maksymalnej rzćdnej parteru w stosunku 
do poziomu terenu; 

8) ustaleń dla garaży i budynków gospodar-
czych; 

9) określenia dopuszczalnego spadku dachu; 

10) sposobu wykończenia elewacji i dachów; 

11) kształtowania ogrodzeń. 

2. Ustala sić zakaz wprowadzania na obszarze 
planu nowych obiektów wieżowych. 

3. Dopuszcza sić sytuowanie reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych nieokreślonych w 
przepisach odrćbnych, w tym: 

1) wzdłuż ulic dojazdowych po uzgodnieniu z 
gminą lokalizacji i formy w przypadku po-
wierzchni reklamy wićkszej niż 1,0m2; 

2) nie lokalizowania reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych w sposób utrudniający 
ruch kołowy lub pieszy; 

3) nie lokalizowania reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych w miejscach zastrzeżo-
nych dla znaków drogowych lub w sposób 
utrudniający odczytywanie tych znaków; 
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4) uzyskania stosownej zgody na reklamć wy-

danej przez zarządzającego drogą – w przy-
padku pasa ulicznego – lub wydanej przez 
właściciela bądź zarządzającego – w stosunku 
do pozostałych terenów; 

5) nie lokalizowania reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych na drzewach oraz w miej-
scach kolidujących z koronami drzew, na 
elementach małej architektury, budowlach i 
urządzeniach technicznych; 

6) stosowania podobnej kolorystyki i spójnej 
formy z kompozycją architektoniczną sąsied-
nich budynków. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8.1. Oddziaływanie na środowisko projek-
towanych na danym terenie przedsićwzićć, wy-
wołane przez instalacje emitujące energić, hałas 
i zanieczyszczenia nie może ograniczać użytko-
wania terenów sąsiednich zgodnie z ustaloną 
dla nich funkcją i przyjćtym w planie sposobem 
zagospodarowania. 

2. W granicach planu wyklucza sić lokalizacjć 
obiektów: 

1) produkcyjnych; 

2) usługowych mogących powodować uciążli-
wości dla podstawowych funkcji terenu, a 
także obiektów magazynowo-składowych i 
tymczasowych. 

3. W planie obowiązuje zachowanie mini-
mum 60% powierzchni biologicznie czynnej. 

4. Dopuszcza sić na działce/kach nowych na-
sadzeń drzew i krzewów z zastosowaniem ga-
tunków i odmian właściwych dla lokalnych wa-
runków siedliskowych. 

5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić zaliczenie terenu MN do grupy terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla któ-
rych obowiązują wymogi zapewnienia dopusz-
czalnych poziomów hałasu określonych w prze-
pisach odrćbnych. 

6. W zakresie gospodarki wodnej i ochrony 
wód w planie ustala sić: 

1) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej; 

2) obowiązek stosowania rozwiązań technicz-
nych ograniczających obniżanie poziomu 
wód gruntowych dla przedsićwzićć realizo-
wanych poniżej poziomu wód gruntowych; 

3) zagospodarowanie wód opadowych na dział-
kach z zabudową mieszkaniową poprzez od-
prowadzenie ich do gruntu na terenie wła-
snej działki; wprowadzenie nowego zago-
spodarowania na działkach nakazuje sić re-

alizować w sposób zabezpieczający sąsiednie 
tereny przed spływem wód opadowych; 

4) dopuszcza sić zagospodarowanie wód opa-
dowych w obrćbie własnej działki, jeżeli nie 
spowoduje to zmiany stanu wody na grun-
tach sąsiednich; 

5) dla ewentualnych terenów o charakterze 
usługowym oraz ulic, nakaz odprowadzania 
wód opadowych do kanałów deszczowych 
(istniejących lub planowanych), z zapewnie-
niem uprzednio podczyszczania z urządze-
niach osadnikowych; 

6) zakaz realizacji przedsićwzićć powodujących 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w 
tym urządzeń do poboru wód, jeśli ich zapo-
trzebowanie na wodć mogłoby naruszać 
równowagć lokalnych zasobów wodnych. 

7. W planie obowiązuje zachowanie mini-
mum 60% powierzchni biologicznie czynnej. 

8. W zakresie gospodarki odpadami należy 
przestrzegać zasad utrzymania porządku i czy-
stości oraz obowiązujących w tym zakresie ak-
tów prawa miejscowego w zgodności z przepi-
sami odrćbnymi. 

Zasady podziału nieruchomości 

§ 9. Na obszarze planu, obejmującego teren 
jednej działki budowlanej przy ul. Kauna 3, usta-
la sić nastćpujące zasady i warunki podziału 
nieruchomości na działki budowlane: 

1) plan adaptuje istniejące działki wydzielone 
przed wejściem w życie planu, pod warun-
kiem, że nie ingerują one w planowaną ko-
munikacjć publiczną; 

2) plan adaptuje działki powstałe w wyniku wy-
dzielenia dróg i innych rozwiązań zastosowa-
nych w planie; 

3) dopuszcza sić podziały nieruchomości, wa-
runkując je zapewnieniem możliwości zago-
spodarowania każdej działki oraz minimalną 
szerokością frontów działek zgodnie z planem 
i obowiązującymi przepisami odrćbnymi; 

4) ustala sić nastćpującą minimalną powierzch-
nić nowowydzielanych działek budowlanych: 

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
MN: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wolno-
stojącej 600m2, 

– dla zabudowy bliźniaczej 350m2 na 
segment domu bliźniaczego. 
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Zasady przebudowy, budowy i rozbudowy 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

Komunikacja 

§ 10.1. W planie ustala sić obsługć komuni-
kacyjną poprzez zjazd z ul. Kauna, stanowiącej 
drogć publiczna dojazdową. 

2. W przypadku podziału na 2 mniejsze działki 
dopuszcza sić wprowadzenie w obszarze planu 
drogi wewnćtrznej (jako kolejnej działki, nie 
oznaczonej na rysunku planu), o minimalnej 
szerokości w liniach rozgraniczających 6,0m 
połączonej z ul. Kauna. 

3. Ustala sić zabezpieczenie potrzeb parkin-
gowych na terenie własnej działki lub na terenie, 
do którego inwestor ma tytuł prawny, w ilości 
co najmniej: 

1) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej i 
bliźniaczej; 

2) 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 po-
wierzchni użytkowej usług oraz nie mniej niż 
2 miejsca parkingowe na każde dodatkowe 
rozpoczćte 100m2 powierzchni użytkowej 
usług. 

Infrastruktura techniczna 

§ 11. W zakresie urządzeń inżynieryjnych w 
obszarze planu ustala sić nastćpujące zasady 
realizacji planu: 

1) ustala sić pełną obsługć istniejącego i nowe-
go zainwestowania w oparciu o miejskie sys-
temy infrastruktury technicznej. 

2) dopuszcza sić, bez zmiany planu, zmianć 
lokalizacji przebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznej w przypadku, gdy nastąpi kolizja z 
projektowaną zabudową, obiektami i zago-
spodarowaniem terenu przewidzianymi w 
planie do realizacji, ustala sić obowiązek uzy-
skania służebności gruntowej w formie aktu 
notarialnego lub innego zabezpieczenia przez 
operatorów sieci dla odcinków urządzeń sie-
ciowych ułożonych poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic na terenach należących do pod-
miotów prywatnych. 

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala 
sić: 

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodć, w 
tym do celów przeciwpożarowych, z istnieją-
cej i projektowanej miejskiej sieci wodocią-
gowej. 

§ 13. W zakresie odprowadzenia ścieków by-
towo-komunalnych i wód opadowych ustala sić: 

1) skanalizowanie obszaru przez miejski roz-
dzielczy system kanalizacji; 

2) odbiór ścieków przez istniejące i projektowa-
ne kanały; 

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej oczysz-
czalni ścieków; 

4) odprowadzenie wód deszczowych kanałami 
deszczowymi do Kanału Piaseczyńskiego i do 
rzeki Jeziorki, po uzyskaniu zgody zarządców 
kanalizacji deszczowej i cieku; 

5) dla terenów nowego budownictwa wyprze-
dzającą lub równoległą w stosunku do zain-
westowania budowć sieci kanalizacji sanitar-
nej; 

6) zasadć ujmowania wód opadowych i rozto-
powych w układzie grawitacyjnym w sposób 
dotychczasowy dla obiektów istniejących; dla 
obiektów realizowanych nakazuje sić, dla za-
budowy mieszkaniowej, zagospodarowanie 
wód opadowych w obrćbie działek inwesty-
cyjnych; natomiast w przypadku ulic oraz 
ewentualnych terenów o charakterze usłu-
gowym, nakaz ich odprowadzenia do kana-
łów deszczowych po uprzednim zapewnieniu 
podczyszczania w urządzeniach osadniko-
wych; 

7) preferencje dla zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych po podczyszczeniu w 
miejscu ich powstawania; 

8) zachowanie, modernizacjć, przebudowć i 
rozbudowć istniejącej sieci kanalizacyjnej; 

9) nakaz kształtowania powierzchni działek w 
sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem wód opadowych. 

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
sić: 

1) indywidualne ogrzewanie jako podstawowy 
system zaopatrzenia w ciepło; 

2) stosowanie urządzeń i systemów grzewczych 
zapewniających nieprzekroczenie dopusz-
czalnych poziomów substancji w powietrzu, 
które obowiązują w obszarze planu i na tere-
nach przyległych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

3) preferencje w stosowaniu paliw ekologicz-
nych i technologii czystych ekologicznie, ta-
kich jak: gaz ziemny, energia elektryczna, 
źródła energii odnawialnej, olej lekki, gaz 
płynny. 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
sić: 

1) pełne zaopatrzenie w gaz ziemny średnio-
prćżny przy spełnieniu kryteriów ekonomicz-
nych związanych z dostawą gazu; 
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2) przebieg linii ogrodzeń w odległości min. 

0,5m od gazociągu; 

3) nakaz umieszczania nowych szafek gazowych 
w liniach ogrodzeń i otwieranych od strony 
ulicy; 

4) zachowanie, modernizacjć, przebudowć i 
rozbudowć istniejącej sieci gazowej, 

5) nakaz zabezpieczenia istniejących gazocią-
gów przed uszkodzeniem przez cićżki sprzćt 
budowlany i samochody podczas prowadze-
nia prac modernizacyjnych ulic; 

6) warunki techniczne, jakim winny odpowiadać 
sieci gazowe określa: rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca2001r. opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw Nr 97 z 2001r. – dla 
gazociągów wybudowanych po 12 grudnia 
2001r. oraz rozporządzenie Ministra Przemy-
słu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. opu-
blikowane w Dzienniku Ustaw Nr 139 z 1995r. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

1) zasilanie z krajowego systemu za pośrednic-
twem stacji 220/110/15kV „Piaseczno” i roz-
dzielni 15kV; 

2) zaopatrzenie odbiorców w energie elektrycz-
ną z istniejących sieci 15kV, stacji transforma-
torowych napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych nN; 

3) zasilanie indywidualnych odbiorców w ener-
gić elektryczną po zrealizowaniu odpowied-
niej infrastruktury energetycznej wykonanej 
przez Zakład Energetyczny w oparciu o wa-
runki przyłączeniowe (wydane na wniosek 
poszczególnych inwestorów) oraz plan roz-
woju w zakresie zaspokojenia obecnego i 
przyszłego zapotrzebowania na energić elek-
tryczną, 

4) przyłączenia obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowy urządzeń elektro-
energetycznych, powstałe w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym również wynikającego ze zmiany 
przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządze-
niami elektroenergetycznymi w uzgodnieniu i 
na warunkach określonych przez właściwego 
operatora systemu elektroenergetycznego 
według zasad określonych w przepisach 
prawa energetycznego; 

5) preferencje dla budowy sieci kablowych i 
wnćtrzowych stacji transformatorowych; 

6) sytuowanie i realizacjć nowych stacji trans-
formatorowych bez zmiany planu; 

7) możliwość zasilania w energić elektryczną z 
wykorzystaniem źródeł odnawialnych. 

§ 17. W zakresie telekomunikacji ustala sić: 

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza 
telefoniczne w oparciu o operatorów działa-
jących na tym terenie i w obszarze przyle-
głym; 

2) trasy dla projektowanych kabli telekomunika-
cyjnych wyznaczone przez pas terenu o sze-
rokości 2,0m wzdłuż projektowanych dróg 
wewnćtrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych 
(KPJ), których szerokość w liniach rozgrani-
czających jest mniejsza niż 10,0m. 

§ 18. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
sić: 

1) nakaz wyposażania zabudowanych nieru-
chomości w odpowiednie urządzenia (oraz 
miejsca) służące do zbierania odpadów, w 
tym zbieranych selektywnie oraz ustala sić 
obowiązek zbierania tych odpadów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach 
szczególnych i w prawie miejscowym, 

2) wywóz systemem zorganizowanym odpadów 
wytwarzanych na terenie obszaru objćtego 
opracowaniem, przy czym firmy świadczące 
te usługi powinny posiadać stosowne decy-
zje. 

Rozdział 3 
Ustalenia dla obszarów funkcjonalnych 

Tereny oznaczone na rysunku planu  
symbolami MN 

§ 19.1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
nostojąca i bliźniacza, jako przeznaczenie 
podstawowe; 

2) usługi nieuciążliwe o powierzchni nie wićk-
szej niż 30% powierzchni budynku mieszkal-
nego, towarzyszące zabudowie mieszkanio-
wej, wbudowane w obiekty mieszkalne lub 
wolnostojące, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne, z uwzglćdnieniem ograniczeń zawartych 
w § 8 ust. 1, 2 uchwały; 

3) drogi wewnćtrzne, jako przeznaczenie do-
puszczone. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokość frontu nowowydzie-
lanej działki 18,0m dla zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojącej oraz 14,0m dla za-
budowy jednorodzinnej bliźniaczej; 

b) zachowanie podziałów dokonanych przed 
wejściem w życie niniejszego planu; 

c) zasady podziału na działki budowlane wg 
ustaleń § 9 planu; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 209 – 49430 – Poz. 6716 
 

d) obowiązek utrzymania minimum 60% 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce; 

e) w zakresie budowy ogrodzeń ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych, 

- obowiązek stosowania ogrodzeń ażu-
rowych o prześwicie min. 40%. 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej mak-
symalnie 12,0m od istniejącego poziomu 
gruntu rodzimego do najwyższego punktu 
dachu, maksymalnie dwie kondygnacje, w 
tym poddasze użytkowe, rzćdna parteru 
maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu; 

e) wysokość zabudowy innej niż mieszka-
niowa maksymalnie 8,0m od istniejącego 
poziomu gruntu rodzimego do najwyższe-
go punktu dachu, nie wićcej niż 1 kondy-
gnacja z wysokim dachem; 

f) ustala sić obowiązek stosowania form ar-
chitektonicznych zharmonizowanych z 
otaczającym krajobrazem miejskim, uwa-
runkowanych historycznie i kulturowo; 

g) dla dachów ustala sić: 

2) parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki wraz z utwardzonymi dojściami, 
dojazdami i parkingami nie wićcej niż 
40%; 

b) wskaźnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 0,8; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu: 

- od linii rozgraniczających ul. Kauna – 
3,0m, 

- od linii rozgraniczającej dopuszczonej 
drogi wewnćtrznej 5,0m; 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej mak-
symalnie 12,0m od istniejącego poziomu 
gruntu rodzimego do najwyższego punktu 
dachu, maksymalnie dwie kondygnacje, w 
tym poddasze użytkowe, rzćdna parteru 
maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu; 

e) wysokość zabudowy innej niż mieszka-
niowa maksymalnie 8,0m od istniejącego 
poziomu gruntu rodzimego do najwyższe-
go punktu dachu, nie wićcej niż 1 kondy-
gnacja z wysokim dachem; 

 

f) ustala sić obowiązek stosowania form ar-
chitektonicznych zharmonizowanych z 
otaczającym krajobrazem miejskim, uwa-
runkowanych historycznie i kulturowo; 

g) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 300 do 450, 
dla budynków gospodarczych i garaży do 
450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów da-
chówki ceramicznej oraz pokryć dachów-
ko-podobnych, zakaz stosowania blach 
gładkich lub azbestu; 

h) dla elewacji ustala sić: 

- dla nowej zabudowy stosowanie materia-
łów tradycyjnych (tynk, drewno, cerami-
ka), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucz-
nych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

i) dopuszcza sić adaptacjć i remonty istnie-
jącej zabudowy, w tym budynków gospo-
darczych; 

3) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami usta-
lonymi w § 7 ust. 3 uchwały; 

4) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowa-
nie: 

a) dostćpność komunikacyjna działek z ulicy 
dojazdowej - ul. Kauna), ewentualnie z 
dopuszczeniem drogi wewnćtrznej, jak też 
poprzez zapewnienie służebności dojazdu 
do działek nowowydzielanych; 

b) parkowanie w granicach własnych działek, 
według wskaźników podanych w § 10 ust. 
3 uchwały; 

5) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury inżynieryjnej zgodnie 
z zasadami ogólnymi zawartymi w § 11 
uchwały; 

6) warunki ochrony środowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w 
§ 8. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 20.1. Ustala sić stawkć procentową jedno-
razowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieru-
chomości, której wartość wzrosła w związku z 
uchwaleniem planu – w nastćpującej wysokości: 
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1) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 

20%; 

2) dla pozostałych terenów objćtych niniejszym 
planem, a nie wymienionych w tym paragra-
fie – 0,1%. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, bćdzie po-
bierana zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, w 
razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat 
od dnia wejścia w życie niniejszego planu. 

3. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) 
od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu, nie jest pobierana 
w sytuacji braku zmiany przeznaczenia oraz za-
sad zagospodarowania terenu, w stosunku do 
poprzednio obowiązującego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

§ 21. Traci moc „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćści miasta Piaseczno 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Żeromskie-
go, Armii Krajowej, 17-go Stycznia, Kilińskiego”, 
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie nr 654/XXIV/08 z dnia 2 lipca 2008r. w 
zakresie objćtym granicami niniejszego planu. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 23. Uchwała wymaga publikacji w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i 
na stronie internetowej Miasta i Gminy Piasecz-
no. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr Mariusz Słowik 
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