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UCHWAŁA Nr 1355/XLV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Wola Gołkowska, 
obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych literami A, B, C, 

D, E, F, G, H, A (obszar I), literami I, J, K, L, I (obszar II), literami Ł, M, N, O, Ł (obszar III). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
dnia 10.05.2003r.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami), w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w 
Piasecznie: nr 449/XVI/2007 z dnia 19 grudnia 
2007r. i 518/XX/2008 z dnia 12 marca 2008r. doty-
czących przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego czćści wsi Wola Gołkowska (obszar 
„I”) zatwierdzonego uchwałą nr 393/XXIII/1997 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 marca 
1997r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 71, poz. 
363 z dnia 14 grudnia 1998r.), czćści wsi Wola 
Gołkowska II (obszar „III”) zatwierdzonego uchwa-
łą Nr 329/XIX/1999 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 29 grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 39, 
poz. 329 z dnia 22 marzec 2000r.), czćści wsi Wola 
Gołkowska (obszar „II”) zatwierdzonego uchwałą 
nr 832/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 21 marca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, 
poz. 898 z dnia 6 maja 2001r.) Rada Miejska w 
Piasecznie po zbadaniu, stwierdza zgodność ni-
niejszego planu z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Piaseczno i uchwala, co na-
stćpuje: 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala sić zmiany w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego czćści wsi Wola 
Gołkowska, obejmujące obszary funkcjonalne w 
granicach oznaczonych na załącznikach graficz-
nych literami A, B, C, D, E, F, G, H, A (obszar I), 
literami I, J, K, L, I (obszar II), literami Ł, M, N, O, Ł 
(obszar III) zwane dalej planem w obszarze i w 
brzmieniu określonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

Planem objćto obszary, których granice przedsta-
wiają rysunki planów w skali 1: 1000, stanowiące 

załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały i bćdące 
jej integralnymi czćściami. 

§ 3. 

Integralnymi czćściami uchwały są: 

1. Rysunki planu, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 
do niniejszej uchwały, 

2. Wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnićciem 
o sposobie ich rozpatrzenia stanowiący załącz-
nik nr 4 do uchwały, 

3. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 4. 

Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów lub zasady ich zago-
spodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania i uşytkowania terenów; 
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10) stawkć procentową, na podstawie, której 

określa sić jednorazową opłatć wynikającą ze 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem planu. 

Plan nie ustala: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 
wzglćdu na brak w obszarze objćtym planem 
obiektów podlegających uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej ze wzglćdu na brak 
określenia obszarów przestrzeni publicznych w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy w granicach 
obszaru objćtego planem. 

§ 5. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 
obszarów objćtych planem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
planu stanowią obowiązujące ustalenia planu: 

1) granice obszarów objćtych zmianą miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych sposobach zagospo-
darowania, 

3) przeznaczenie terenów określone symbola-
mi literowymi, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 pełnią funkcjć postulo-
waną lub informacyjną. 

§ 6. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Piasecznie doty-
czącą zatwierdzenia miejscowego planu      
zagospodarowania przestrzennego czćści wsi 
Wola Gołkowska w wykonaniu uchwał Rady 
Miejskiej w Piasecznie: nr 449/XVI/2007 z dnia 
19 grudnia 2007r. i 518/XX/2008 z dnia 
12 marca 2008r. dotyczących przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czćści wsi 
Wola Gołkowska (obszar „I”) zatwierdzonego 
uchwałą nr 393/XXIII/1997 Rady Miejskiej w 
Piasecznie z dnia 26 marca 1997r. (Dz. Urz. 
Woj. Warszawskiego Nr 71, poz. 363 z dnia 
14 grudnia 1998r.), czćści wsi Wola Gołkow-
ska II (obszar „III”) zatwierdzonego uchwałą 

nr 329/XIX/1999 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 29 grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
39, poz. 329 z dnia 22 marzec 2000r.), czćści 
wsi Wola Gołkowska (obszar „II”) zatwier-
dzonego uchwałą nr 832/XXXVII/2001 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2001r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 898 z dnia 
6 maja 2001r.); 

2. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunki planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiące załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej 
uchwały, 

3. przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaşać na danym obszarze, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, 

4. przeznaczeniu dopuszczonym - naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenia terenu inne niş 
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe; 

5. powierzchni biologicznie czynnej terenu – 
naleşy przez to rozumieć powierzchnić terenu 
na gruncie rodzimym, niezabudowaną i nie-
pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami 
niestanowiącą dojazdów i dojść pieszych, po-
krytą trwałą roślinnością lub uşytkowaną rol-
niczo wykorzystaną lub potencjalnie moşliwą 
do wykorzystania na zagospodarowanie zie-
lenią; 

6. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-
ku planu, poza które nie wolno wyprowadzać 
płaszczyzny elewacji nowo realizowanych 
budynków, z dopuszczeniem wystających 
maksymalnie 1,0m poza ich obrys okapów, 
schodów, balkonów, ganków, tarasów, wyku-
szy itp. elementów; 

7. usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to 
rozumieć usługi, których celem jest zaspoka-
janie podstawowych potrzeb miejscowej lud-
ności, a które nie wytwarzają bezpośrednio 
metodami przemysłowymi dóbr material-
nych, których nie zalicza sić do przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, a których ewentualna uciąşliwość nie 
wykracza poza granice działek inwestycyj-
nych, do których inwestor posiada tytuł 
prawny; 

8. maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość kon-
dygnacji nadziemnych lub nieprzekraczalny 
wymiar budynku liczony w metrach od po-
ziomu terenu rodzimego przy najnişej poło-
şonym wejściu do budynku niebćdącym je-
dynie wejściem do pomieszczeń gospodar-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 97 – 18070 – Poz. 1733 
 

czych technicznych do najwyşszego punktu 
przekrycia dachu; 

9. działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostćp do drogi publicznej oraz wyposaşenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej speł-
niają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrćbnych przepisów i ak-
tów prawa miejscowego; 

10. znakach informacyjno – plastycznych – naleşy 
przez to rozumieć tablice lub znaki informa-
cyjne, których umieszczanie nie jest wyma-
gane i regulowane przepisami odrćbnymi; 

11. intensywności zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych na 
danej działce do jej powierzchni; 

12. przepisach szczególnych odrćbnych - naleşy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz inne prawne ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem. 

Dział II 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  

lub zasad ich zagospodarowania 

§ 7. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno plan ustala, şe funkcją 
wiodącą na obszarze objćtym planem jest funkcja 
mieszkaniowa i usługowa. 

§ 8. 

W planie ustala sić nastćpujące rodzaje przezna-
czenia terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami nieuciąşliwymi – oznaczone na 
rysunku planu symbolem MNU, 

3) tereny zieleni naturalnej – oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZN, 

4) tereny komunikacji – oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDZ, KDL, KDD i KDW, 

5) tereny uşytków rolnych – oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. 

Ustala sić, şe nadrzćdnym celem realizacji zasad 
zawartych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego czćści wsi Wola Gołkowska 
jest: 

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

2. określenie warunków dotyczących kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie pozwoli na 
uzyskanie właściwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni. 

3. ochrona interesów publicznych ponadlokal-
nych i lokalnych w zakresie komunikacji, inşy-
nierii oraz ochrony środowiska. 

§ 10. 

1. Narzćdziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 
w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 

2. Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 
działań inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objćtym planem oraz określają zasady 
ich wzajemnych powiązań i korelacji prze-
strzennych, przy uwzglćdnieniu uwarunkowań 
środowiska i istniejącego zainwestowania oraz 
wymogów przepisów szczególnych. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11. 

Plan ustala, şe na obszarze objćtym planem, nad-
rzćdnym zadaniem jest zachowanie walorów kra-
jobrazowo-przyrodniczych terenu, ochrona zaso-
bów wód podziemnych oraz uwzglćdnienie po-
wiązań przyrodniczych z terenami otaczającymi. 

§ 12. 

Plan ustala, şe na obszarze objćtym planem: 

1) realizacje nowych funkcji naleşy podporządko-
wać warunkom wynikającym z ochrony środo-
wiska i realizować zgodnie z zasadą zrównowa-
şonego rozwoju przez spełnienie standardów 
środowiskowych przyjćtych dla terenów 
mieszkaniowych; 

2) ustala sić zakaz lokalizowania i rozbudowy 
obiektów i urządzeń mogących znacząco od-
działywać na środowisko; 
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3) oddziaływanie na środowisko projektowanych 

w danych obszarach funkcjonalnych przedsić-
wzićć wywołane emisją energii, hałasu i zanie-
czyszczeń powietrza w zakresie obowiązują-
cych przepisów odrćbnych, w tym norm i stan-
dardów środowiskowych, nie moşe wykraczać 
poza granice działki objćtej daną decyzją admi-
nistracyjną. Oddziaływanie to nie moşe ograni-
czać uşytkowania terenów sąsiednich zgodnie z 
ustaloną dla nich funkcją a w przypadku lokali-
zacji w budynku mieszkalnym nie moşe pogar-
szać warunków zamieszkania. 

§ 13. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

1) plan ustala, şe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne związane z przekształceniem 
układu hydrograficznego w tym równieş sypa-
nie wałów, przekształcanie poziomu terenu 
mogące naruszyć spływ wody i stosunki wod-
ne wymagają uzgodnienia na warunkach 
zgodnych z przepisami prawa wodnego; 

2) plan wprowadza ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowanie zanieczyszczenia 
moşe negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

3) plan ustala docelowe podłączenie do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-
wanych obiektów; 

4) plan nakazuje zachowanie istniejących cieków 
wodnych; 

5) plan zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i gruntu 
oraz odprowadzania ścieków do wód podziem-
nych; 

6) plan zakazuje samowolnych przeróbek rowów, 
ciągów drenarskich i kanałów deszczowych bez 
stosownych uzgodnień; 

7) przed realizacją zabudowy kubaturowej inwe-
stor winien opracować inwentaryzacjć ciągów 
drenarskich oraz istniejących rowów meliora-
cyjnych. W przypadku kolizji z planowaną za-
budową, istniejące ciągi po uzyskaniu stosow-
nych uzgodnień naleşy przebudować. 

§ 14. 

1. Plan ustala zasadć docelowego objćcia całego 
obszaru planu zasićgiem zorganizowanego za-
opatrzenia w wodć, gaz, energić elektryczną 
oraz zorganizowanego systemu kanalizacji sa-
nitarnej. 

 

2. Do czasu wyposaşenia terenu objćtego planem 
w gminną sieć wodociągową dopuszcza sić 
stosowanie lokalnych rozwiązań tj. studni in-
dywidualnych uwzglćdniających wymogi pra-
wa budowlanego i ochrony środowiska. 

3. Ustala sić nakaz podłączenia istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy do gminnych systemów 
inşynieryjnych (wodociągów i kanalizacji) po 
ich realizacji. 

§ 15. 

W zakresie ochrony powietrza plan preferuje wy-
korzystanie jako czynników grzewczych: gazu, 
energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub 
innych ekologicznie czystych odnawialnych ŝródeł 
energii. 

§ 16. 

1. Plan określa minimalny wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN - 60% powierzchni działki, 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami nieuciąşliwymi – 
MNU - 50% powierzchni działki, 

3) dla terenów zieleni ZN - 90%. 

2. Suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej 
nie moşe być wićksza: 

1) niş 40% powierzchni ogólnej działki - dla te-
renów mieszkaniowych MN; 

2) niş 50% powierzchni ogólnej działki - dla te-
renów mieszkaniowo-usługowych MNU; 

3) niş 10% powierzchni ogólnej działki - dla te-
renów zieleni ZN. 

§ 17. 

Z uwagi na stosunkowo ubogą istniejącą szatć 
roślinną w obszarze objćtym planem obowiązuje 
ochrona i zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. 

Plan ustala wprowadzenie w całym obszarze mak-
symalnej ilości zieleni towarzyszącej w formie 
zieleni ogrodów przydomowych i zieleni towarzy-
szącej usługom. 

§ 18. 

Plan przyjmuje kwalifikacje terenów w zakresie 
ochrony przed hałasem związanym z trasami ko-
munikacyjnymi i usługami w rozumieniu ustawy 
„Prawo Ochrony Środowiska”. Na terenach tych 
obowiązują standardy środowiskowe określone w 
tej ustawie Prawo Ochrony Środowiska. 
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§ 19. 

W obszarze objćtym planem naleşy zorganizować 
selektywną zbiórkć odpadów. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 20. 

W zakresie linii zabudowy plan ustala: 

1) nieprzekraczalną linić zabudowy wyznacza sić 
zgodnie z liniami określonymi na rysunku pla-
nu: 

a) w odległości 20m od krawćdzi jezdni ulicy 
Gościniec; 

b) w odległości 5m. od linii rozgraniczających 
wyznaczonego planem układu komunika-
cyjnego (ulice: KDZ (ul. Kolonia), KDL, KDD, 
KDW); 

2) wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy obowiązuje przy realizacji no-
wej zabudowy oraz przy rozbudowie i wymia-
nie zabudowy istniejącej; 

3) Dla istniejącej zabudowy znajdującej sić w ca-
łości miedzy linią rozgraniczającą ulicy (drogi) 
a wyznaczonymi w planie liniami zabudowy 
plan dopuszcza bieşącą konserwacjć tej zabu-
dowy ustalając jednocześnie moşliwość jej od-
tworzenia jedynie w granicach obszaru wyzna-
czonego przez linie zabudowy; 

4) Dla istniejącej zabudowy znajdującej sić w czć-
ści mićdzy linią rozgraniczającą ulicy (drogi) a 
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 
plan dopuszcza poza bieşącą konserwacją tej 
zabudowy takşe moşliwość jej przebudowy i 
nadbudowy w istniejącym obrysie budynku a 
rozbudowć i odtworzenie jedynie w granicach 
obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy. 

§ 21. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz 
kształtowania ogólnej struktury przestrzennej 
plan: 

1) ustala stosowanie zabudowy mieszkaniowej 
jako jednorodzinnej wolnostojącej i bliŝnia-
czej z wykluczeniem szeregowej; 

2) ustala realizacjć 1 budynku mieszkalnego 
wolnostojącego na jednej działce budowla-
nej. Realizacjć drugiego budynku mieszkal-
nego dopuszcza sić jedynie na działkach 
budowlanych o powierzchni dwukrotnie 
wićkszej niş określone w § 22 ust. 2; 

3) dopuszcza realizacjć na działce mieszkanio-
wej (tereny MN) poza budynkiem mieszkal-
nym drugiego budynku gospodarczego lub 
garaşowego (w sumie 2 budynki); 

4) ustala wskaŝnik maksymalnej intensywności 
zabudowy na działce: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 0,5; 

b) dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
– 0,7; 

5) dopuszcza realizacjć wbudowanych w bu-
dynki mieszkalne lokali usługowych w za-
kresie usług zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców; 

6) dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy 
garaşowej i gospodarczej. 

2. W zakresie kształtowania architektury i gabary-
tów projektowanych obiektów plan: 

1) ustala maksymalną wysokość zabudowy 
10m od poziomu terenu istniejącego; 

2) ustala realizacjć dachów wysokich o nachy-
leniu połaci max. 45 stopni w kolorze czer-
wonym, brązowym lub zblişonym do tych 
kolorów; 

3) dopuszcza realizacjć dachów płaskich; 

4) ustala stosowanie wykończenia elewacji w 
tynku w kolorach jasnych, pastelowych. do-
puszcza stosowanie drewna, cegły klinkie-
rowej lub kamienia w wykończeniu elewacji; 

5) ustala maksymalną powierzchnić całkowitą 
wolnostojącej zabudowy garaşowej i go-
spodarczej – 50m2; 

6) ustala maksymalną wysokość wolnostojącej 
zabudowy garaşowej i gospodarczej 6.0m. 

3. Dopuszcza sić zabudowć na działkach mniej-
szych niş określone § 22, których podział został 
dokonany przed uprawomocnieniem sić planu 
lub wynika z rozwiązań przestrzennych planu 
(np. podział istniejącej działki na czćści w wyni-
ku wytyczenia nowego wyznaczonego na ry-
sunku planu układu komunikacyjnego) pod wa-
runkiem, şe zachowane zostały pozostałe usta-
lone planem wskaŝniki w tym minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej. 

4. Ustala sić zakaz budowy na obszarze planu 
nowych obiektów o charakterze dominant tj. 
obiektów budowlanych niebćdących budyn-
kami o wysokości powyşej 10m licząc od po-
ziomu gruntu rodzimego. 
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Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 22. 

1. Na obszarze planu ustala sić moşliwość scala-
nia i podziałów istniejących działek na działki 
budowlane na warunkach określonych w usta-
wie o gospodarce nieruchomościami i pod wa-
runkiem zachowania nastćpujących zasad: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w § 22 ust. 2. 

2) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny być prostopadle do wyzna-
czonych w planie linii rozgraniczających 
dróg z tolerancją 20%; 

3) dopuszcza sić wydzielenie dróg wewnćtrz-
nych i dojazdów niepublicznych do obsługi 
nowo wydzielanych działek. 

2. Plan ustala minimalną powierzchnić nowowy-
dzielanej działki budowlanej: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej MN i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami nieuciąşliwymi MNU: 

a) wolnostojącej 1000m2, 

b) bliŝniaczej 600m2 na jeden budynek 
(segment domu bliŝniaczego); 

2) przy podziale wićkszej działki dopuszcza sić 
zmniejszenie wymaganej powierzchni o 
10% dla jednej nowowydzielanej działki, 
której powierzchnia nie spełnia wymogów 
określonych w § 23 ust. 2 pkt 1. 

3. Dopuszcza sić wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niş określone w § 22 ust. 2 
pkt 1 wyłącznie: 

1) w celu powićkszenia sąsiedniej nierucho-
mości pod warunkiem, şe działka, z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnić nie mniejszą, niş określona w 
§ 22 ust. 2 pkt 1 

2) w celu lokalizacji infrastruktury technicznej. 

4. Dopuszcza sić zgodnie z wymogami określo-
nymi w przepisach odrćbnych scalanie sąsia-
dujących działek i ich podział o ile ich kształt, 
wielkość, struktura własnościowa, dostćpność 
do dróg publicznych i infrastruktury utrudnia 
ich wykorzystywanie i zagospodarowanie 
zgodnie z ustaleniami planu. 

5. Przy wydzielaniu nowych działek i ich podzia-
łach na terenach przylegających do dróg pu-
blicznych wprowadza sić obowiązek wydziele-

nia terenów przeznaczonych pod układ komu-
nikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 23. 

1. Ustala sić zasady rozbudowy i budowy układu 
komunikacyjnego: 

1) główne komunikacyjne powiązania ze-
wnćtrzne terenu ustala sić poprzez: 

a) ulicć Gościniec (2KDZ) stanowiącą naj-
waşniejszy w obszarze planu ciąg komu-
nikacyjny bćdący powiązaniem z Pia-
secznem; 

b) ulicć Kolonia (1KDZ); 

c) ulicć 4KDL. 

2. Układ drogowo-uliczny stanowią drogi zbior-
cze, lokalne i dojazdowe wyznaczone liniami 
rozgraniczającymi na rysunkach planu w po-
wiązaniu z zewnćtrznym układem komunika-
cyjnym. 

3. Drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe tworzą 
publiczny układ komunikacyjny. 

4. Drogi wewnćtrzne tworzą wewnćtrzny (niepu-
bliczny) układ komunikacyjny. 

5. Dla wyznaczonego planem układu komunika-
cyjnego oraz infrastruktury technicznej, dla po-
szczególnych dróg ustala sić pasy terenu okre-
ślone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu. 

6. W obszarze „I”: 

1) dla ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 
1KDZ (ul. Kolonia) ustala sić 7,5m pas tere-
nu w liniach rozgraniczających stanowiący 
połowć pasa drogowego; 

2) dla ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 
2KDZ (ul. Gościniec) ustala sić 10,0m pas te-
renu w liniach rozgraniczających stanowiący 
połowć pasa drogowego; 

3) dla ulic lokalnych oznaczonych symbolem 
1KDL, 2KDL, 3 KDL ustala sić szerokość w 
liniach rozgraniczających 12,0m; 

4) dla ulic dojazdowych oznaczonych symbo-
lem 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, ustala sić 
szerokość w liniach rozgraniczających 
10,0m; 

5) dla drogi wewnćtrznej oznaczonej symbo-
lem 1KDW ustala sić szerokość w liniach 
rozgraniczających 8,0m; 
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6) dla drogi wewnćtrznej oznaczonej symbo-
lem 2KDW ustala sić szerokość w liniach 
rozgraniczających 5,0m. 

7. W obszarze „II” 

1) dla ulic lokalnych oznaczonych symbolami 
4KDL i 5KDL ustala sić 6,0m pas terenu w 
liniach rozgraniczających stanowiący poło-
wć pasa drogowego; 

2) dla ulic dojazdowych oznaczonych symbo-
lem 5KDD,7KDD, 8KDD ustala sić szerokość 
w liniach rozgraniczających 10,0m; 

3) dla ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 
6KDD ustala sić szerokość w liniach rozgra-
niczających 10,0 -15,0m zgodnie z rys. pla-
nu; 

8. W obszarze „III” 

1) dla ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 
2KDZ (ul. Gościniec) ustala sić 10,0m pas te-
renu w liniach rozgraniczających stanowiący 
połowć pasa drogowego; 

2) dla drogi wewnćtrznej oznaczonej symbo-
lem 3KDW ustala sić szerokość w liniach 
rozgraniczających 8,0m. 

§ 24. 

Na obszarach podlegających podziałom plan do-
puszcza wydzielenie pasów terenu pod drogi we-
wnćtrzne (nieoznaczone na rysunku planu) o sze-
rokości w liniach rozgraniczających 6.0m. 

§ 25. 

1. Obowiązują nastćpujące wskaŝniki zaspokoje-
nia potrzeb parkingowych dla obiektów no-
wych i rozbudowywanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – min. 2m p. / 1 lokal mieszkalny, 

2) dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingo-
we / kaşde 100m2 powierzchni uşytkowej i 
nie mniej niş 2 miejsca na kaşde rozpoczćte 
100m2 powierzchni uşytkowej usług. 

2. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
na terenie działki własnej. 

3. W przypadku realizacji na działce funkcji miesz-
kaniowej i usługowej miejsca parkingowe nale-
şy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla kaşdej 
funkcji. 

§ 26. 

1. Obowiązuje zasada prowadzenia przewodów 
podstawowej sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczających ulic istniejących i pro-
jektowanych; 

2. Plan ustala utrzymanie w nowo projektowa-
nych ulicach rezerwy zabezpieczającej moşli-
wości budowy wodociągu, gazociągu, kabli 
elektroenergetycznych SN i NN oraz kanalizacji 
telefonicznej (poza jezdnią) oraz kanalizacji 
deszczowej i przewodów kanalizacji sanitarnej 
(pod jezdnią); 

3. Dopuszcza sić w uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie przewodów podstawowej sieci in-
frastruktury technicznej poza terenami połoşo-
nymi w liniach rozgraniczających ulic; 

4. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ście-
ków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia tele-
komunikacyjne na podstawie opracowań tech-
nicznych, na całym obszarze planu, bez ko-
nieczności zmiany niniejszego planu, pod wa-
runkiem, şe ewentualna uciąşliwość tych urzą-
dzeń nie bćdzie wykraczać poza granice lokali-
zacji; 

5. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy – 
w miarć moşliwości – unikać kolizji z istnieją-
cymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych 
rozwiązań z operatorami systemów inşynieryj-
nych. W przypadku nieuniknionej kolizji projek-
towanego zagospodarowania z tymi elemen-
tami naleşy je przenieść lub odpowiednio zmo-
dyfikować, przy uwzglćdnieniu uwarunkowań 
wynikających z przepisów szczególnych oraz 
warunków określonych przez operatora(ów)  
(w tym w zakresie sposobu finansowania).  
W szczególności dotyczy to przebudowy na-
powietrznych linii średniego napićcia na sieci 
kablowe. 

6. Dopuszcza sić moşliwość modernizacji i prze-
budowy istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz budowć jej elementów w mia-
rć wystćpowania potrzeb związanych z zabu-
dową terenu przy spełnieniu określonych przez 
dane przedsićbiorstwo eksploatacyjne wyma-
gań technicznych i lokalizacyjnych; 

7. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 
zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodć z 
gminnej sieci wodociągowej i odprowadzania 
ścieków do oczyszczalni gminnej; 

8. Dopuszcza sić stosowanie indywidualnych ujćć 
wody uwzglćdniających wymogi prawa bu-
dowlanego i ochrony środowiska, do czasu 
wprowadzenia zorganizowanego systemu wo-
dociągów; 

9. Nakazuje sić podłączenie istniejącej zabudowy 
do systemów wodociągowych po ich realizacji. 
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§ 27. 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć terenu objćte-
go planem z gminnej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujćcia wody połoşone poza 
granicami planu; 

2. Ustala sić dostawć wody poprzez indywidualne 
przyłącza na warunkach określonych przez za-
rządcć sieci; 

3. Dopuszcza sić moşliwość tymczasowego sto-
sowania studni indywidualnych do czasu wy-
posaşenia terenu w gminną sieć wodociągową; 

4. Ustala sić, şe dla zapewnienia pewności do-
stawy wody na całym obszarze objćtym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana bćdzie w 
układzie zamknićtym, pierścieniowym; 

5. Niezaleşnie od zasilania, z sieci wodociągowej 
naleşy przewidzieć zaopatrzenie ludności w 
wodć z awaryjnych studni publicznych zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

6. Lokalizacjć awaryjnych studni publicznych do-
puszcza sić na terenie całego planu, bez ko-
nieczności zmiany niniejszego planu. 

§ 28. 

Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sani-
tarnych i deszczowych: 

1. Ustala sić sukcesywne objćcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-
towanej zabudowy. 

2. Dopuszcza sić tymczasowe odprowadzenie 
ścieków sanitarno-bytowych do szczelnych 
szamb dla działek powyşej 1000m2 do czasu 
realizacji gminnej i zbiorczej sieci kanalizacyj-
nej. Dla działek o powierzchni ponişej 1000m2 
dopuszcza sić tymczasowe odprowadzenie 
ścieków sanitarno – bytowych do szczelnych 
szamb (do czasu realizacji gminnej sieci kanali-
zacyjnej) pod warunkiem zaopatrzenia całego 
obszaru w wodć ze zbiorczej, gminnej sieci 
wodociągowej. 

3. Ustala sić zakaz wprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów ściekowych. 

4. Ustala sić odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej powierzchniowo na teren własnej 
działki, 

 

2) z dróg publicznych, terenów usługowych, 
produkcyjnych i parkingów siecią kanalizacji 
deszczowej do rowów melioracyjnych, 
zbiorników retencyjnych lub studni chłon-
nych po podczyszczeniu, przy czym na in-
westorów nakłada sić obowiązek wyboru 
najbardziej korzystnego sposobu odprowa-
dzania tych wód przy uwzglćdnieniu kryte-
rium przeciwdziałania powodzi i suszy, 

3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z terenów, o których mowa 
w pkt 2 powinny być odprowadzane poprzez 
system studni chłonnych do gruntu bądŝ teş 
do rowów melioracyjnych, zbiorników re-
tencyjnych lub studni chłonnych, przy czym 
na inwestorów nakłada sić obowiązek wy-
boru najbardziej korzystnego sposobu od-
prowadzania tych wód przy uwzglćdnieniu 
kryterium przeciwdziałania powodzi i suszy, 

4) dopuszcza sić lokalizowanie urządzeń o któ-
rych mowa w pkt 2 i 3 na całym obszarze 
planu, bez konieczności zmiany niniejszego 
planu, 

5) dopuszcza sić retencjć wód deszczowych w 
oparciu o urządzenia połoşone poza granicą 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-
niki wód deszczowych. 

5. Ustala sić nakaz odprowadzania nadmiaru wód 
deszczowych, przekraczających swoją ilością 
chłonność gruntu, do sieci kanalizacji deszczo-
wej. 

6. Ustala sić nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczający sąsiednie te-
reny i ulice przed spływem wód opadowych. 

§ 29. 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1. Ustala sić, şe istniejące i projektowane budynki 
bćdą posiadały własne, indywidualne ŝródła 
ciepła. 

2. Określa sić nastćpujące rozwiązania w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywidual-
nych ŝródeł ciepła projektowanych w oparciu o 
nastćpujące czynniki grzewcze – gaz, energić 
elektryczną, olej opałowy niskosiarkowy, od-
nawialne ŝródła energii lub inne ekologicznie 
czyste ŝródła energii przyjazne dla środowiska. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ŝródeł cie-
pła opalanych paliwami stałymi – wćglem, 
koksem. Dopuszcza sić jedynie stosowanie 
kominków opalanych drewnem, które nie mo-
gą stanowić głównego ŝródła ciepła do ogrze-
wania. 
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§ 30. 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1. Ustala sić zaopatrzenie istniejącej i projekto-
wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-
ciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ci-
śnienia, na warunkach określonych przez za-
rządzającego siecią. 

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

3. Wokół gazociągu obowiązują odległości pod-
stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-
runkami wynikającymi z przepisów szczegól-
nych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości 
nie mniejszej niş 0,5m od gazociągu. 

5. Ustala sić zasadć prowadzenia projektowanych 
gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, w odległości min. 
0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-
dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 
strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-
runkami określonymi przez Zarządcć sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 
winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg, naleşy zabezpieczyć istniejące gazociągi 
przed uszkodzeniem. Gazociągi, które w wyni-
ku modernizacji ulic znalazłyby sić pod jezdnią, 
naleşy przenieść w pas drogowy poza jezdnić 
na koszt inwestora budowy. 

8. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala sić 
nakaz zachowania warunków technicznych 
określonych w przepisach odrćbnych. 

§ 31. 

Ustalenia w zakresie zapotrzebowania w energić 
elektryczną: 

1. Zakłada sić zaopatrzenie w energić elektrycz-
ną wszystkich istniejących i projektowanych 
budynków i budowli w oparciu o istniejące i 
projektowane stacje elektroenergetyczne 
SN/nn. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w energić elektryczną 
poprzez budowć i rozbudowć sieci elektro-
energetycznych średniego i niskiego napićcia 
od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właściwego Zakładu Energetycz-
nego. 

3. Ustala sić zasilanie projektowanych obiektów 
z sieci niskiego napićcia, prowadzonych 
wzdłuş ulic, wyprowadzonych z istniejących i 
projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala sić rezerwy terenu dla realizacji przyłą-
czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-
niu ustawy „Prawo energetyczne”, na tere-
nach połoşonych w liniach rozgraniczających 
dróg. 

5. W razie stwierdzenia, przez właściwą jednost-
ką eksploatacyjną, konieczności realizacji do-
datkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala sić obowiązek realizacji ta-
kiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-
nionych z właściwa jednostką eksploatacyjną. 

6. Jako rozwiązanie preferowane ustala sić 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róşnych napićciach po oddzielnych trasach; 
dopuszcza sić jednak w technicznie lub eko-
nomicznie uzasadnionych przypadkach pro-
wadzenie elektroenergetycznych linii SN i nn 
na wspólnych słupach. 

7. Preferuje sić stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji 
transformatorowych SN/nn w wykonaniu 
wnćtrzowym; dopuszcza sić jednak ze wzglć-
dów technicznie uzasadnionych stosowanie 
linii elektroenergetycznych w wykonaniu na-
powietrznym oraz stacji w wykonaniu słupo-
wym. 

8. Dopuszcza sić kablowanie istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych w spo-
sób i na warunkach uzgodnionych z właściwa 
jednostką eksploatacyjną. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych terenów powinny przewidywać 
rezerwacjć miejsc i terenów dla lokalizacji li-
nii, stacji i przyłączy oraz innych elementów 
infrastruktury elektroenergetycznej niezbćd-
nych dla zaopatrzenia lokowanych na tych te-
renach budynków i budowli w energić elek-
tryczną a takşe oświetlenia terenu wokół 
obiektów. 

10. Rozwój systemu zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ma polegać na odbudowie, i przebu-
dowie istniejących linii elektroenergetycznych 
oraz budowie nowych linii elektroenergetycz-
nych a takşe na odbudowie, przebudowie i 
wymianie istniejących stacji rozdzielczych, 
transformatorowych i transformatorowo - 
rozdzielczych oraz budowie nowych stacji. 
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11. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-
energetycznych, powstała w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym równieş wynikającego ze zmiany prze-
znaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi bćdzie sić odbywać w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez właściwego operatora systemu elektro-
energetycznego według zasad określonych w 
przepisach prawa energetycznego. 

12. Zakazuje sić nasadzeń pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokość moşe przekraczać 3,0m. 

13. Nakazuje sić przycinania drzew i krzewów 
rosnących pod liniami elektroenergetyczny-
mi. 

§ 32. 

Ustalenia w zakresie telekomunikacji: 

1. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-
lenia dot. zasad rozbudowy systemu teleko-
munikacyjnego w gminie Piaseczno. Ŝródła i 
zasilania nie ulegają zmianie. 

2. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania na 
łącza telefoniczne wg przyjćtych standardów 
przez operatorów sieci. 

3. Dopuszcza sić świadczenia usług telefonii sta-
cjonarnej przez innych operatorów niş TPSA. 

4. Zakaz lokalizowania nowych stacji bazowych, 
przekaŝnikowych i innych. 

§ 33. 

Ustalenia w zakresie usuwanie odpadów stałych: 

1. Ustala sić zorganizowany i o powszechnej do-
stćpności system zbierania i ewakuacji odpa-
dów o charakterze komunalnym. 

2. Ustala sić, şe obszar objćty planem naleşy włą-
czyć do gminnego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe  

dla terenów o różnych funkcjach 

§ 34. 

Obszar „I” 

Symbol literowy i numerowy terenu - 1MN, 2MN, 
3MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie budynków wolnostojących i bliŝnia-
czych jako przeznaczenie podstawowe; 

2) nieuciąşliwe usługi stopnia podstawowego 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ja-
ko przeznaczenie dopuszczalne pod warun-
kiem, şe usługi mają nie wićkszy niş 30% 
udział w wykorzystaniu powierzchni uşyt-
kowej obiektu; 

2. Plan ustala: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem jej 
remontów, przebudowy oraz rozbudowy i 
wymiany; rozbudowa i wymiana moşliwa 
pod warunkiem dostosowania jej realizacji 
do parametrów i wskaŝników dla nowej za-
budowy; 

2) realizacjć nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie budynków wolno-
stojących i bliŝniaczych na niezabudowa-
nych lub nowowydzielonych działkach; 

3) dopuszcza sić realizacjć wbudowanych w 
budynki mieszkalne lokali usługowych w za-
kresie usług zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców; 

4) dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy gospodarczej i garaşowej; 

5) dopuszcza sić remonty, przebudowy i reali-
zacje terenowych urządzeń komunikacyj-
nych - dojazdów, dojść i miejsc parkingo-
wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-
gólnych. 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomości: 

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wol-
nostojącej plan ustala minimalną po-
wierzchnić działki budowlanej zgodnie z 
§ 22 ust. 2 pkt 1; 

2) plan dopuszcza realizacjć nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dział-
kach mniejszych niş ustalono w § 22 ust. 2 
pkt 1 wydzielonych przed dniem wejścia w 
şycie planu lub, których podział wynika z 
rozwiązań przestrzennych planu (np. po-
dział w wyniku wytyczenia nowego wy-
znaczonego na rysunku planu układu ko-
munikacyjnego) pod warunkiem zachowa-
nia ustalonych planem wskaŝników mini-
malnej powierzchni biologicznie czynnej i 
maksymalnej intensywności zabudowy; 
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
§ 20 pkt 1a, b i zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie 
z § 21 ust. 2 pkt 1; 

5) realizacja dachów zgodnie z § 21 ust. 2  
pkt 2, 3; 

6) wykończenie elewacji budynków zgodnie z 
§ 21 ust. 2 pkt 4; 

7) maksymalna intensywność zabudowy 
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4a; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1; 

10) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaşowej 
i gospodarczej zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 5; 

11) maksymalna wysokość wolnostojącej za-
budowy garaşowej i gospodarczej zgodnie 
z § 21 ust. 2 pkt 6; 

12) dopuszcza sić moşliwość łączenia sąsied-
nich działek oraz podziału istniejących lub 
łączonych działek na działki budowlane o 
powierzchni minimalnej określonej w § 22; 

13) obowiązuje przyjćcie dla nowowydzielo-
nych działek minimalnej szerokości frontu 
działki dla budynku mieszkalnego: 

a) wolnostojącego 18,0m; 

b) bliŝniaczego 15,0m. 

14) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 
granic nowowydzielonych zgodnie z § 22 
ust. 1 pkt 2; 

15) ustala sić obsadzenie granicy działek od 
strony ulicy zielenią wysoką. 

§ 35. 

Symbol literowy i numerowy terenu - 1MNU, 
2MNU 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami nieuciąşliwymi w formie budyn-
ków wolnostojących i bliŝniaczych jako 
przeznaczenie podstawowe; 

2) warunki wprowadzenia usług: 

a) ograniczenie ewentualnej uciąşliwości 
usług do granic własnej działki; 

b) udział terenów biologicznie czynnych - 
50%. 

2. Plan ustala nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) dopuszcza sić realizacje poza budynkiem 
mieszkalnym drugiego budynku usługowe-
go bądŝ gospodarczego czy teş garaşowego 
pod warunkiem, şe zachowane zostaną 
ustalone planem wskaŝniki minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej i maksymal-
nej intensywności zabudowy; 

2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem jej 
remontów, przebudowy oraz rozbudowy i 
wymiany; rozbudowa i wymiana moşliwa 
pod warunkiem dostosowania jej realizacji 
do parametrów i wskaŝników dla nowej za-
budowy; 

3) realizacjć nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami nieuciąşliwymi w 
formie budynków wolnostojących na nieza-
budowanych lub nowowydzielonych dział-
kach; 

4) dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy gospodarczej i garaşowej; 

5) dopuszcza sić remonty, przebudowy i reali-
zacje terenowych urządzeń komunikacyj-
nych - dojazdów, dojść i miejsc parkingo-
wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-
gólnych. 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomości: 

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowo- usłu-
gowej plan ustala minimalną powierzch-
nić działki budowlanej zgodnie z § 22 
ust. 2 pkt 1. 

2) plan dopuszcza realizacjć nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
nieuciąşliwymi na działkach mniejszych 
niş ustalono w § 22 ust. 2 pkt 1 wydzielo-
nych przed dniem wejścia w şycie planu 
lub, których podział wynika z rozwiązań 
przestrzennych planu (np. podział w wyni-
ku wytyczenia nowego wyznaczonego na 
rysunku planu układu komunikacyjnego) 
pod warunkiem zachowania ustalonych 
planem wskaŝników minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej i maksy-
malnej intensywności zabudowy; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
§ 20 pkt 1a i zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie 
z § 22 ust. 2 pkt 1; 
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5) realizacja dachów zgodnie z § 22 ust. 2  
pkt 2, 3; 

6) wykończenie elewacji budynków zgodnie z 
§ 22 ust. 2 pkt 4; 

7) maksymalna intensywność zabudowy 
zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 4a; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1; 

10) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaşowej 
i gospodarczej zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 5; 

11) maksymalna wysokość wolnostojącej za-
budowy garaşowej i gospodarczej zgodnie 
z § 22 ust. 2 pkt 6; 

12) dopuszcza sić moşliwość łączenia sąsied-
nich działek oraz podziału istniejących lub 
łączonych działek na działki budowlane o 
powierzchni minimalnej określonej w § 22; 

13) obowiązuje przyjćcie dla nowowydzielo-
nych działek minimalnej szerokości frontu 
działki dla budynku mieszkalnego wolno-
stojącego 18.0m; 

14) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 
granic nowowydzielonych działek zgodnie 
z § 22 ust. 1 pkt 2; 

15) postuluje sić obsadzenie granicy działek 
od strony ulicy zielenią wysoką. 

§ 36. 

Obszar „II” 

Symbol literowy i numerowy terenu - 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie budynków wolnostojących i bliŝnia-
czych jako przeznaczenie podstawowe; 

2) nieuciąşliwe usługi stopnia podstawowego 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ja-
ko przeznaczenie dopuszczalne pod warun-
kiem, şe usługi mają nie wićkszy niş 30% 
udział w wykorzystaniu powierzchni uşyt-
kowej obiektu; 

2. Plan ustala: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem jej 
remontów, przebudowy oraz rozbudowy i 
wymiany; rozbudowa i wymiana moşliwa 
pod warunkiem dostosowania jej realizacji 

do parametrów i wskaŝników dla nowej za-
budowy; 

2) realizacjć nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie budynków wolno-
stojących i bliŝniaczych na niezabudowa-
nych lub nowowydzielonych działkach; 

3) dopuszcza sić realizacjć wbudowanych w 
budynki mieszkalne lokali usługowych w za-
kresie usług zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców; 

4) dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy gospodarczej i garaşowej; 

5) dopuszcza sić remonty, modernizacjć i re-
alizacje terenowych urządzeń komunikacyj-
nych - dojazdów, dojść i miejsc parkingo-
wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-
gólnych. 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomości: 

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wol-
nostojącej plan ustala minimalną po-
wierzchnić działki budowlanej zgodnie z 
§ 22 ust. 2 pkt 1; 

2) plan dopuszcza realizacjć nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dział-
kach wydzielonych przed dniem wejścia w 
şycie planu lub, których podział wynika z 
rozwiązań przestrzennych planu (np. po-
dział w wyniku wytyczenia nowego wy-
znaczonego na rysunku planu układu ko-
munikacyjnego) pod warunkiem zacho-
wania ustalonych planem wskaŝników mi-
nimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
i maksymalnej intensywności zabudowy; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
§ 20 pkt 1b i zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie 
z § 22 ust. 2 pkt 1; 

5) realizacja dachów zgodnie z § 22 ust. 2  
pkt 2, 3; 

6) wykończenie elewacji budynków zgodnie z 
§ 22 ust. 2 pkt 4; 

7) maksymalna intensywność zabudowy 
zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 4a; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1; 
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10) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaşowej 
i gospodarczej zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 5; 

11) maksymalna wysokość wolnostojącej za-
budowy garaşowej i gospodarczej zgodnie 
z § 22 ust. 2 pkt 6; 

12) dopuszcza sić moşliwość łączenia sąsied-
nich działek oraz podziału istniejących lub 
łączonych działek na działki budowlane o 
powierzchni minimalnej określonej w § 22; 

13) obowiązuje przyjćcie dla nowowydzielo-
nych działek minimalnej szerokości frontu 
działki dla budynku mieszkalnego wolno-
stojącego 18.0m; 

14) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 
granic nowowydzielonych działek zgodnie 
z § 22 ust. 1 pkt 2; 

15) postuluje sić obsadzenie granicy działek 
od strony ulicy zielenią wysoką. 

§ 37. 

Symbol literowy i numerowy terenu - 1ZN, 2ZN, 
3ZN 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zieleń naturalna związana z ciekami wod-
nymi, chroniona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące zasady zagospodarowania: 

1) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeń, budowli, a takşe innej zabudowy i za-
gospodarowania niezwiązanego z przezna-
czeniem terenów, 

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

3) zakaz zabudowy w odległości mniejszej niş 
5m, licząc od górnej krawćdzi skarp rowów 
melioracyjnych. 

§ 38. 

Obszar „III” 

Symbol literowy i numerowy terenu - 12MN, 
13MN 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie budynków wolnostojących i bliŝnia-
czych jako przeznaczenie podstawowe; 

2) nieuciąşliwe usługi stopnia podstawowego 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ja-
ko przeznaczenie dopuszczalne pod warun-
kiem, şe usługi mają nie wićkszy niş 30% 

udział w wykorzystaniu powierzchni uşyt-
kowej obiektu; 

2. Plan ustala: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem jej 
remontów, przebudowy oraz rozbudowy i 
wymiany; rozbudowa i wymiana moşliwa 
pod warunkiem dostosowania jej realizacji 
do parametrów i wskaŝników dla nowej za-
budowy; 

2) realizacjć nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie budynków wolno-
stojących i bliŝniaczych na niezabudowa-
nych lub nowowydzielonych działkach; 

3) dopuszcza sić realizacjć wbudowanych w 
budynki mieszkalne lokali usługowych w za-
kresie usług zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców; 

4) dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy gospodarczej i garaşowej; 

5) dopuszcza sić remonty, modernizacjć i re-
alizacje terenowych urządzeń komunikacyj-
nych - dojazdów, dojść i miejsc parkingo-
wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-
gólnych. 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomości: 

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wol-
nostojącej plan ustala minimalną po-
wierzchnić działki budowlanej zgodnie z 
§ 22 ust. 2 pkt 1; 

2) plan dopuszcza realizacjć nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dział-
kach wydzielonych przed dniem wejścia w 
şycie planu lub, których podział wynika z 
rozwiązań przestrzennych planu (np. po-
dział w wyniku wytyczenia nowego wtór-
nego układu komunikacyjnego) pod wa-
runkiem zachowania ustalonych planem 
wskaŝników minimalnej powierzchni bio-
logicznie czynnej i maksymalnej inten-
sywności zabudowy; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
§ 20 pkt 1a, b i zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie 
z § 22 ust. 2 pkt 1; 

5) realizacja dachów zgodnie z § 22 ust. 2  
pkt 2, 3; 

6) wykończenie elewacji budynków zgodnie z 
§ 22 ust. 2 pkt 4; 
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7) maksymalna intensywność zabudowy 
zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 4a; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1; 

10) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaşowej 
i gospodarczej zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 5; 

11) maksymalna wysokość wolnostojącej za-
budowy garaşowej i gospodarczej zgodnie 
z § 22 ust. 2 pkt 6; 

12) dopuszcza sić moşliwość łączenia sąsied-
nich działek oraz podziału istniejących lub 
łączonych działek na działki budowlane o 
powierzchni minimalnej określonej w § 23; 

13) obowiązuje przyjćcie dla nowowydzielo-
nych działek minimalnej szerokości frontu 
działki dla budynku mieszkalnego wolno-
stojącego 18.0m; 

14) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 
granic nowowydzielonych działek zgodnie 
z § 22 ust. 1 pkt 2; 

15) postuluje sić obsadzenie granicy działek 
od strony ulicy zielenią wysoką. 

§ 39. 

Symbol literowy i numerowy terenu - R 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny uşytków rolnych, 

2) plan nie zmienia dotychczasowego przezna-
czenia, pozostawiając w dotychczasowym 
uşytkowaniu. 

Dział IV 
Ustalenia wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 40. 

1. Ustala sić wartość stawki procentowej, słuşącej 
naliczeniu jednorazowej opłaty (renty plani-
stycznej) od wzrostu wartości nieruchomości w 
wyniku uchwalenia niniejszego planu pobiera-
nej jednorazowo w momencie sprzedaşy nieru-
chomości w okresie do 5 lat od dnia uprawo-
mocnienia sić niniejszego planu, w wysokości: 

dla terenów MN - 20%, 

dla terenów MNU - 20%, 

dla terenów KDZ, KDL, KDD, KDW – 1%, 

dla terenów ZN - 1%. 

2. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) od 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia planu nie jest pobierana w sytuacji 
braku zmiany przeznaczenia oraz zasad zago-
spodarowania terenu w stosunku do poprzed-
nio obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

Dział V 
Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 41. 

Z dniem wejścia w şycie planu, w granicach nim 
objćtych tracą moc prawną ustalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego czć-
ści wsi Wola Gołkowska, zatwierdzonego uchwa-
łami Rady Miejskiej w Piasecznie: nr 
393/XXIII/1997 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
26 marca 1997r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 
71, poz. 363 z dnia 14 grudnia 1998r.), nr 
832/XXXVII/2001 z dnia 21 marca 2001r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 86, poz. 896 z dnia 6 maja 2001r.) i 
329/XIX/1999 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
29 grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 39, poz. 
329 z dnia 22 marzec 2000r.). 

§ 42. 

Plan dopuszcza moşliwość kontynuowania do-
tychczasowego sposobu uşytkowania terenu do 
czasu wprowadzenia funkcji przewidzianych usta-
leniami planu. 

§ 43. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno powierza 
sić przechowywanie oryginału planu wraz ze zbio-
rem dokumentacji formalno - prawnej. 

§ 44. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 45. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 1355/XLV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 marca 2010r. 

 
 

Wykaz uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści wsi Wola Gołkowska 

 
Lp. 

 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

 

Oznaczenie  
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta, 
burmistrza albo prezydenta 

miasta*) w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 19.10.2009 Marcin i Grzegorz Krzyşanowski 

Piotr, Stanisław i Stanisława 
Michałowscy 

Ewelina Seroczyńska 

Antoni Rosłon 

Teresa Szpakowska 

Jarosław i Izabela Baczyńscy 

Adam Lesiak 

Anna, Michał i Kamil Katana 

 

Wykreślenie z tekstu 
projektu planu zapisu 
w § 27 ust. 8 
„wykonanie zbiorczej 
sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej 
wyprzedzającą 
realizacjć planowanej 
zabudowy na terenie” 
i dopisanie w § 14 ust. 
3 zapisu” do czasu 
wyposaşenia terenu 
objćtego planem w 
gminną sieć kanalizacji 
sanitarnej i wodocią-
gowej dopuszcza sić 
stosowanie lokalnych 
rozwiązań uwzglćdnia-
jących wymogi prawa 
budowlanego i 
ochrony środowiska w 
tym szamb szczelnych 
i studni indywidual-
nych 

Terenu 
objćtego 
planem 

 ± 

 

 ± 

 

 Uwagi rozstrzygnićto zgodnie z 
uzyskanymi podczas przepro-
wadzenia procedury planistycz-
nej uzgodnieniami dopuszcza-
jącymi jedynie tymczasowe 
odprowadzenie ścieków 
sanitarno-bytowych do 
szczelnych szamb (do czasu 
realizacji gminnej i zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej) pod 
warunkiem zaopatrzenia całego 
obszaru w wodć ze zbiorczej, 
gminnej sieci wodociągowej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały nr 1355/XLV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 marca 2010r. 

 
 

Dotyczący sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy 

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkań-

ców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 
1. traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wybu-

dowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

2. inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to realizacja drogi 
publicznej na terenie przeznaczonym w planie pod tą funkcjć oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyj-
nej, finansowanie oświetlenia ulic znajdujących sić na terenie objćtym niniejszą uchwałą oraz planowanie i 
organizacja zaopatrzenia w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska; 
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2. sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postć-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki (określonej 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŝ-
niejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu; 

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

4. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
ujćtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝniejszymi zmianami). Wydatki majątkowe gminy, wydatki 
inwestycyjne finansowane z budşetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok 
budşetowy uchwala sić w uchwale budşetowej Rady Gminy. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy drogi publicznej finansowane bćdą w całości lub w czćści z budşetu 
gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ŝródeł zewnćtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane bćdą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsićbiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w 
całości lub w czćści z budşetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ŝródeł ze-
wnćtrznych, w oparciu o uchwalone przez Radć Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budşet gminy. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1356/XLV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki. 

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 na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z 
uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie 
nr 251/XI/2007 z dnia 4 lipca 2007r. o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czćści wsi Szcza-
ki, oraz nr 793/XXVIII/2008 z dnia 19 listopada 
2008r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czćści wsi Szcza-
ki Rada Miejska w Piasecznie stwierdza zgodność 
niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Piaseczno i uchwala, co nastćpuje: 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala sić zmianć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czćści wsi Szczaki, 
zwaną dalej planem. 

§ 2. 

Planem objćto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały i bćdący jej  
integralną czćścią. 

  


