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UCHWAŁA Nr 1403/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Antoninów – Mieszkowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 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 z póŎn. zm.) w 
zwiņzku z uchwałņ nr 1395/LIV/2006 z dnia  
31 sierpnia 2006r. Rady Miejskiej w Piasecznie o 
przystņpieniu do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi An-
toninów - Mieszkowo, Rada Miejska w Piasecznie 
stwierdza zgodnoŌń niniejszego planu ze Studium 
UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwa-
la, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Tytuł 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci wsi Antoninów - 
Mieszkowo, zwany dalej planem. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stano-
wiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i bňdņ-
cy jej integralnņ czňŌciņ. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
na podstawie przepisów odrňbnych, 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym, 

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji oraz infrastruktury tech-
nicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów, 

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, ze wzglňdu na brak 
dla terenu objňtego granicami planu ustaleŊ w 
tym zakresie w studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno, 

2) terenów górniczych, terenów naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz terenów na-
raŐonych na niebezpieczeŊstwo osuwania siň 
mas ziemnych, ze wzglňdu na brak w granicach 
planu obowiņzujņcych w tym zakresie przepi-
sów odrňbnych. 

§ 4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2) sposób rozstrzygniňcia nieuwzglňdnionych 
uwag, stanowiņcy załņcznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

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

2. Nastňpujņce ustalenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) granica gminy Piaseczno, 
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3) granica obrňbów geodezyjnych, 

4) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) przeznaczenie terenów wyraŐone symbolami 
cyfrowymi i literowymi, 

7) granice i symbole cyfrowe stref ochrony kon-
serwatorskiej zabytków archeologicznych. 

3. Wskazuje siň obowiņzujņce granice War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
oznaczone na rysunku planu symbolem graficz-
nym wyznaczone na podstawie przepisów odrňb-
nych. 

4. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi obowiņzujņce strefy wy-
magajņce szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu wyznaczone na podstawie przepisów odrňb-
nych: 

1) granice strefy ochrony bezpoŌredniej ujňcia 
wody, 

2) granice strefy ochrony poŌredniej ujňcia wody, 

3) granice stref ochronnych rowów melioracyj-
nych. 

5. Pozostałe oznaczenie graficzne majņ charak-
ter informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

2) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

3) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treŌci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu – naleŐy przez to rozumień ta-
kie przeznaczenie, które powinno przewaŐań 
na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi, 

5) usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niŐ usługo-
we i urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie 
wytwarzanie bezpoŌrednio, metodami prze-
mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi dzieli 
siň na: 

a) nieuciņŐliwe – to jest usługi, które nie sņ 
zaliczane, zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami do przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

b) uciņŐliwe – nie spełniajņce wymogów 
wymienionych w ppkt a, 

6) usługach publicznych - naleŐy przez to rozu-
mień usługi, których głównym realizatorem 
sņ władze samorzņdowe i paŊstwowe, 

7) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 
naleŐy przez to rozumień działki budowlane, 
które zostały wydzielone po wejŌciu w Őycie 
niniejszej uchwały, w tym działki budowlane 
powstałe w wyniku rozwiņzaŊ przestrzennych 
niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego 
układu komunikacyjnego, 

8) działce inwestycyjnej - naleŐy przez to rozu-
mień fragment terenu, obejmujņcy jednņ lub 
kilka działek ewidencyjnych, na którym reali-
zuje siň jednņ inwestycjň (objňtņ jednym po-
zwoleniem na budowň), 

9) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień liniň rozgraniczajņcņ tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania, 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie wyznaczone w planie, 
okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń zewnňtrznego lica Ōciany budynku w 
stosunku do linii rozgraniczajņcych, od któ-
rych te linie wyznaczono, bez wysuniňtych 
poza ten obrys schodów, okapów, otwartych 
ganków, zadaszeŊ, pasaŐy o szerokoŌci do 2m 
oraz balkonów, 

11) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień stosunek sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych na danej działce budowlanej do jej po-
wierzchni, 

12) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalonņ w planie najwiňk-
szņ odległoŌń pomiňdzy poziomem terenu 
przy najniŐej połoŐonym wejŌciu do budynku, 
nie bňdņcym wyłņcznie wejŌciem do po-
mieszczeŊ technicznych i gospodarczych a 
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najwyŐszym punktem przekrycia dachowego 
(stropodachowego), 

13) minimalnym procentowym wskaŎniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleŐy przez 
to rozumień najmniejszņ nieprzekraczalnņ 
wartoŌń procentowņ stosunku niezabudowa-
nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 
pokrytych roŌlinnoŌciņ na gruncie rodzimym 
lub pod wodami do powierzchni działki. 

Ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem realizacji 
ustaleŊ niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoŐliwi 
uzyskanie właŌciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni, w tym w szczególnoŌci uwzglňdnienie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zakazu loka-
lizacji obiektów i budynków tymczasowych, 
ograniczenia w moŐliwoŌci lokalizacji reklam i 
noŌników reklamowych, ograniczenia w moŐ-
liwoŌci lokalizacji dominant przestrzennych, 
ustalenia maksymalnych wysokoŌci zabudowy, 
obowiņzujņcej kolorystyki budynków, dopusz-
czalnej geometrii dachów, itd., 

3) wprowadza siň nakaz stosowania, w poszcze-
gólnych terenach, o tym samym przeznaczeniu, 
podobnych typów budynków: wielkoŌń, faktur 
elewacji, kształt dachu i kolorystyki, 

4) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inŐynierii i 
ochrony Ōrodowiska. 

Przepisy ogólne  
dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem 

§ 9. Ustala siň, Őe na całym obszarze planu: 

1) ustala siň realizacjň funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem i warunkami zagospodarowania te-
renów okreŌlonymi w rozdziale 3 oraz wpro-
wadza siň realizacjň układu drogowo-ulicznego 
według ustaleŊ rozdziału 4 i elementów infra-
struktury technicznej według ustaleŊ rozdziału 
5 uchwały, 

2) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň i wy-
mianň istniejņcych siedlisk rolniczych, 

3) zabrania siň lokalizowania obiektów tymcza-
sowych, nie zwiņzanych z realizacjņ inwestycji 
docelowych; Lokalizowanie obiektów tymcza-

sowych moŐliwe jest jedynie w obrňbie działki 
budowlanej, na której realizowana jest inwe-
stycja docelowa w czasie waŐnoŌci pozwolenia 
na budowň, 

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-
go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza siň utrzymania dotychczasowego 
uŐytkowania rolniczego bez prawa zabudowy. 

§ 10. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania okreŌlone na rysunkach planu. 

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - oznaczone symbolem przeznaczenia MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia MN/U, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na działkach leŌnych - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia MN/L, 

4) tereny obiektów produkcyjnych i usług - ozna-
czone symbolem przeznaczenia P/U, 

5) tereny usług publicznych – oznaczone symbo-
lem UP, 

6) tereny rolnicze – oznaczone symbolem R, 

7) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone 
symbolem RM, 

8) tereny urzņdzeŊ wodociņgowych – oznaczone 
symbolem W, 

9) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL. 

§ 12. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów komunikacji wyznaczonych liniami rozgra-
niczajņcymi i oznaczonych symbolem przeznacze-
nia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi ekspreso-
wej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDS, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej - 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ, 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 

4) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDD, 

5) tereny dróg wewnňtrznych – oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KDW. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34431 – Poz. 3974 
 

§ 13.1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie za-
budowy okreŌlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 
których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi byń sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległoŌci 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej dróg oznaczo-
nych symbolem: 

1) KDS - 20,0m, 

2) KDZ - 8,0m, 

3) KDL – 6,0m, 

4) KDD - 6,0m, 

5) KDW – 3,0m. 

4. Dopuszcza siň remonty istniejņcej zabudowy 
usytuowanej w pasie pomiňdzy liniami rozgrani-
czajņcymi układu komunikacyjnego a nieprzekra-
czalnņ liniņ zabudowy, z wykluczeniem powiňk-
szenia kubaturowego. 

5. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległoŌci 
zabudowy od terenów lasów oznaczonych symbo-
lem ZL - 12,0 m. 

6. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň loka-
lizacjň budynków na działce zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i z uwzglňdnieniem wszyst-
kich ustaleŊ planu. 

7. Na terenach objňtych planem zasady kształ-
towania zabudowy okreŌla siň nastňpujņco: 

1) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla po-
szczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o podob-
nym charakterze (obiektów budowlanych nie 
bňdņcych budynkami), 

3) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy - zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

4) nakazuje siň dostosowanie architektury budyn-
ków i budowli projektowanych oraz przebudo-
wywanych do otaczajņcego krajobrazu, poprzez 
staranne opracowanie projektowe, z zachowa-
niem zasad zawartych w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów, 

5) na całym obszarze planu zabrania siň lokalizo-
wania obiektów o charakterze dominant prze-
strzennych, tj. obiektów budowlanych nie bň-
dņcych budynkami o maksymalnej wysokoŌci 
powyŐej 15,0 m, liczņc od poziomu gruntu ro-
dzimego. 

§ 14.1. Drogi publiczne powinny byń realizo-
wane jako przestrzenie reprezentacyjne, urzņdzo-
ne i wyposaŐone wysokiej klasy urzņdzeniami. 
pomocniczymi, małņ architektura, nawierzchnia-
mi, itp. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych powin-
ny byń sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z 
tym Őe dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie 
w głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-
niňcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej itp.) oraz w 
miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 10,0 m 
muszņ byń wycofane o minimum 1,8 m w sto-
sunku do linii rozgraniczajņcej ustalonej w pla-
nie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwierań 
siň na zewnņtrz działki, 

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 1,8 metra od poziomu terenu, 

5) ogrodzenie powinno byń aŐurowe, powyŐej 
cokołu, 

6) wysokoŌń cokołu nie moŐe przekraczań 0,6 m, 

7) zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeŊ, 

8) linia ogrodzenia winna przebiegań w odległoŌci 
min. 0,5m od gazociņgu, 

9) ustala siň zakaz grodzenia w odległoŌci mniej-
szej niŐ 1,5m od górnej krawňdzi skarpy rowów 
melioracyjnych. 

§ 15.1. Umieszczanie wolnostojņcych znaków 
informacyjno-plastycznych i reklam dopuszcza siň 
jedynie na terenach oznaczonych symbolami P/U, 
pod warunkiem, Őe powierzchnia 1 reklamy lub 
znaku nie przekroczy 6m2. 

2. Na całym obszarze objňtym planem dopusz-
cza siň lokalizowanie reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warunkiem, Őe 
powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 
1,5 m2. 

3. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno 
– plastycznych obok siebie moŐliwe jest jedynie w 
przypadku gdy łņczna powierzchnia zestawu re-
klam i znaków informacyjno – plastycznych nie 
przekroczy powierzchni 6m2 w przypadku wolno-
stojņcych znaków informacyjno – plastycznych 
oraz 1,5 m2 w przypadku reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych lokalizowanych na ogro-
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dzeniach, budynkach i obiektach małej architektu-
ry. 

4. Zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 

2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.), 

3) zakazuje siň wspornikowego wywieszania zna-
ków informacyjno – plastycznych i reklam poza 
linie rozgraniczajņce dróg publicznych oraz te-
reny działek sņsiednich. 

5. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturowych i 
innych uŐytkowych elementach wyposaŐenia 
przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie 
moŐe utrudniań korzystania z nich lub zakłócań ich 
uŐytkowania. 

6. Ustalenia pkt 1-4 nie dotyczņ gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 

Ustalenia w zakresie scalania  

i podziałów terenów na działki budowlane 

§ 16.1. Ustala siň moŐliwoŌń scalania i podzia-
łów istniejņcych działek, w poszczególnych tere-
nach, na działki budowlane pod warunkiem za-
chowania nastňpujņcych zasad: 

1) nakazuje siň zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek budow-
lanych ustalonej w ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi nowo wy-
dzielanych działek budowlanych, 

3) granice nowo wydzielanych działek budowla-
nych powinny byń prostopadłe do linii rozgra-
niczajņcych dróg publicznych oraz pasa dro-
gowego nowo wydzielanych dróg wewnňtrz-
nych, z tolerancjņ do 20°. 

2. Dopuszcza siň wydzielanie działek budowla-
nych o powierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w 
przepisach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomoŌci 
pod warunkiem, Őe działka, z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniň nie 
mniejszņ, niŐ okreŌlona w przepisach szczegó-
łowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydziela-
nych działek budowlanych. 

3. Granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych naleŐy wyznaczań w oparciu o linie rozgra-
niczajņce, o których mowa w § 10. 

4. Dopuszcza siň moŐliwoŌń wydzielania tere-
nów dla wewnňtrznego układu komunikacyjnego 
przy uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoŌredni dostňp 
do drogi publicznej lub wewnňtrznej, o której 
dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, o 
których mowa w pkt 1, poprzez drogi/ulice we-
wnňtrzne stanowiņce współwłasnoŌń wszyst-
kich właŌcicieli nieruchomoŌci, dla których ko-
rzystanie z nich jest konieczne. 

5. W przypadku terenów oznaczonych symbo-
lami MN, MN/U dopuszcza siň 5% odstňpstwo od 
ustaleŊ w zakresie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek budowlanych. 

6. Dopuszcza siň zabudowň na działkach mniej-
szych niŐ okreŌlone w ustaleniach dla poszczegól-
nych terenów, pod warunkiem, Őe podział został 
dokonany przed wejŌciem w Őycie planu lub wyni-
ka realizacji wyznaczonego na rysunku planu 
układu komunikacyjnego. 

Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 17.1. Ustala siň ochronň zabytków archeolo-
gicznych (stanowiska archeologiczne nr ewid. AZP 
60-65/31, 60-65/32, 60-65/33, 61-65/7) w formie 
stref ochrony konserwatorskiej, okreŌlonych na 
rysunku planu symbolami i numerami 60-65/31, 
60-65/32, 60-65/33, 61-65/7. 

2. Na terenie stref, o których mowa w ust. 1 
ustala siň: 

1) obowiņzek uzyskania przez inwestora, od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków - przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgłosze-
niem właŌciwemu organowi - uzgodnienia 
wszelkich planowanych budów obiektów bu-
dowlanych oraz robót budowlanych wiņŐņcych 
siň z wykonywaniem prac ziemnych, 

2) obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin, zalesiania 
gruntów oraz budowy urzņdzeŊ wodnych i re-
gulacji wód, 

3) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierza-
jņcej realizowań roboty budowlane lub nowe 
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zalesienia) badaŊ archeologicznych oraz wyko-
nania ich dokumentacji, 

4) obowiņzek uzyskania od Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków pozwolenia na przepro-
wadzenie badaŊ archeologicznych przed roz-
poczňciem tych badaŊ. 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 18.1. Wskazuje siň granice Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, oznaczonņ na 
rysunku planu. 

2. Na Obszarze, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiņzujņ rygory okreŌlone w przepisach odrňbnych 
powołujņcych ten Obszar do Őycia. 

3. Ustala siň, Őe na całym obszarze działania 
planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania Ōrodowiska: 

1) ustala siň nakaz maksymalnej ochrony istnie-
jņcej szaty roŌlinnej cennej pod wzglňdem 
przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala siň ochronň szczególnie cennych sie-
dlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk grzybów, 
roŌlin i zwierzņt gatunków chronionych pod-
legajņcych ochronie na podstawie obowiņzu-
jņcych przepisów odrňbnych, 

3) ustala siň nakaz zachowania istniejņcej zieleni 
wysokiej, w tym: pojedynczych drzew z wyłņ-
czeniem terenu wyznaczonego liniami roz-
graniczajņcymi układu komunikacyjnego, z 
zastrzeŐeniem pkt 4, 

4) wycinkň drzew dopuszcza siň wyłņcznie w 
przypadku nieuniknionej kolizji z realizacjņ 
budynku mieszkalnego oraz zapewnienia do-
jazdu do działki budowlanej i uzbrojenia 
działki budowlanej w infrastrukturň tech-
nicznņ, 

5) ustala siň zakaz zasypywania i kanalizowania 
rowów melioracyjnych, z wyjņtkiem koniecz-
nych zmian ze wzglňdu na potrzeby wzrostu 
retencji wodnej, ochrony przeciwpoŐarowej 
lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu 
drogowego, wykonywanych na podstawie 
pozwolenia wodno – prawnego, z zastrzeŐe-
niem pkt 12, 

6) dopuszcza siň poszerzanie i pogłňbianie ist-
niejņcych rowów melioracyjnych, wyłņcznie 
po uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego, 
za wyjņtkiem eksploatacji, konserwacji i re-
montów w celu zachowania funkcji, 

7) ustala siň nakaz zapewnienia dostňpu do ro-
wów melioracyjnych dla słuŐb odpowiedzial-
nych za ich eksploatacjň oraz słuŐb ratowni-

czych, w tym nakaz zapewnienia moŐliwoŌci 
wstňpu na działkň w celu lokalizacji awarii 
skutkujņcej brakiem odpływu na działce sņ-
siedniej oraz nakaz niezwłocznego usuniňcia 
tej awarii na koszt właŌciciela działki, na któ-
rej wystņpiła, 

8) ustala siň obowiņzek uzgadniania wszelkich 
działaŊ na rowach melioracyjnych z jednost-
kami okreŌlonymi w przepisach odrňbnych, w 
tym WZMiUW Inspektorat w Piasecznie, 

9) ustala siň obowiņzek utrzymania przez wła-
Ōcicieli działek urzņdzeŊ melioracyjnych po-
przez naprawy rurociņgów w granicach wła-
snej działki oraz konserwacjň rowów meliora-
cyjnych, w terminach i z czňstotliwoŌciņ za-
pewniajņcņ ich dobry stan techniczny, jednak 
nie rzadziej niŐ 2 razy w roku, 

10) nakazuje siň koniecznoŌń przebudowy syste-
mu drenarskiego przed zainwestowaniem te-
renu w miejscach kolizji z budynkami, budow-
lami lub nawierzchniami utwardzanymi, po 
uprzednim sporzņdzeniu przez inwesto-
ra/właŌciciela działki budowlanej inwentary-
zacji rurociņgów melioracyjnych w oparciu o 
pozyskane w formie uzgodnienia z WZMiUW 
Inspektorat w Piasecznie informacje, nato-
miast w przypadku gdy przebudowa nie jest 
uzasadniona, tj. np. w miejscu kolizji z inwe-
stycjņ liniowņ, nakazuje siň podjňcie innych 
działaŊ majņcych na celu ochronň rurociņgów 
melioracyjnych, takich jak rňczne prowadze-
nie prac ziemnych w miejscu kolizji, zastoso-
wanie bezwykopowej metody wykonania, 
wykonania w rurze osłonowej, itp, 

11) ustala siň zakaz nasadzeŊ drzew i krzewów w 
miejscach lokalizacji rurociņgów melioracyj-
nych i ich sņsiedztwie, 

12) dopuszcza siň kompleksowņ przebudowň 
urzņdzeŊ melioracyjnych, w tym rowów me-
lioracyjnych i rurociņgów drenarskich, na te-
renach działek rolnych przed zmianņ ich prze-
znaczenia i podziałem na działki budowlane, 
na podstawie informacji o istniejņcych urzņ-
dzeniach melioracyjnych uzyskanych od or-
ganu prowadzņcego ich ewidencjň i pod wa-
runkiem uzgodnienia prowadzonych prac z 
WZMiUW Inspektorat w Piasecznie oraz uzy-
skaniu pozwolenia wodno – prawnego na 
prowadzone prace, 

13) wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczyszcze-
nia mogņ negatywnie wpłynņń na stan tych 
wód oraz nakaz podłņczenia wszystkich obiek-
tów do sieci gminnych po ich realizacji, 
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14) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrze-

wanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, olejem 
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekolo-
gicznie czystymi, w tym stałymi, których sto-
sowanie jest zgodne z obowiņzujņcymi w tym 
zakresie przepisami odrňbnymi, 

15) oddziaływanie na Ōrodowisko przekraczajņce 
dopuszczalne wielkoŌci poprzez emisjň sub-
stancji i energii, w szczególnoŌci dotyczņce 
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowa-
nia, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, winno 
zamykań siň na terenie działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej na jakiej jest wytwarza-
ne, 

16) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpowied-
niej iloŌci miejsca dla pojemników na odpady 
w granicach działki, 

17) okreŌla siň minimalnņ wielkoŌń działki zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów, 

18) okreŌla siň minimalny wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów, 

19) lokalizowanie przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko dopuszcza 
siň wyłņcznie na terenach oznaczonych sym-
bolami P/U oraz w przypadku realizacji przed-
siňwziňń niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania lokalnych i ponadlokalnych sys-
temów inŐynieryjnych, 

20) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōrodo-
wisku w rozumieniu przepisów odrňbnych i 
wskazuje siň: 

a) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz terenów zwiņzanych ze stałym poby-
tem i czasowym pobytem dzieci i młodzie-
Őy dla godzin dziennych – 55dB i dla go-
dzin nocnych 50dB od dróg oraz dla go-
dzin dziennych 45dB i dla godzin nocnych 
40dB dla pozostałych obiektów i działalno-
Ōci bňdņcej Ŏródłem hałasu, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz 
zabudowy zagrodowej dla godzin dzien-
nych – 60dB i dla godzin nocnych 55dB od 
dróg oraz dla godzin dziennych 45 dB i dla 
godzin nocnych 45dB dla pozostałych 
obiektów i działalnoŌci bňdņcej Ŏródłem 
hałasu, 

 

21) ustala siň zakaz lokalizowania na terenach 
zagroŐonych przekroczeniem dopuszczalnych 
norm hałasu w Ōrodowisku, o których mowa 
w pkt 20, usług z zakresu oŌwiaty, nauki, 
zdrowia oraz sportu i rekreacji oraz zabudowy 
mieszkaniowej, 

22) zakaz, o którym mowa w pkt 21 moŐe byń 
zniesiony wyłņcznie w przypadku zastosowa-
nia zabezpieczeŊ akustycznych, w tym ekra-
nów akustycznych, gwarantujņcych zachowa-
nie dopuszczalnych norm hałasu w Ōrodowi-
sku, o których mowa w pkt 20. 

Ustalenia dla obszarów wymagające  
szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
ze względu na wymagania ochrony środowiska  

i zdrowia ludzi 

§ 19.1. Wprowadza siň szczególne uwarunko-
wania dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach stref wymagajņcych szczególnych wa-
runków zagospodarowania terenów oraz stano-
wiņcych ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) strefy bezpoŌredniej ochrony ujňń wody, 

2) strefy poŌredniej ochrony ujňń wody, 

3) stref ochronnych rowów melioracyjnych. 

2. Wskazuje siň granice strefy bezpoŌredniej 
ochrony ujňń wody, oznaczonņ na rysunku planu. 

3. W granicy strefy, o której mowa w ust. 2 
ustala siň nakaz zachowania rygorów okreŌlonych 
w pozwoleniu wodno – prawnym na podstawie, 
którego wyznaczono strefň, w tym w szczególno-
Ōci: 

1) nakaz odprowadzania wód opadowych w spo-
sób uniemoŐliwiajņcy przedostawanie siň ich 
do urzņdzeŊ słuŐņcych do poboru wody, 

2) nakaz zagospodarowania terenu zieleniņ, 

3) nakaz odprowadzania poza granicň terenu 
ochrony bezpoŌredniej Ōcieki z urzņdzeŊ sani-
tarnych, przeznaczonych do uŐytku osób za-
trudnionych przy obsłudze urzņdzeŊ słuŐņcych 
do poboru wody, 

4) nakaz ograniczenia do niezbňdnych potrzeb 
przebywanie osób niezatrudnionych przy ob-
słudze urzņdzeŊ słuŐņcych do poboru wody. 

4. Wskazuje siň granice strefy poŌredniej 
ochrony ujňń wody, oznaczonņ na rysunku planu. 

5. W granicy strefy, o której mowa w ust. 4 
ustala siň nakaz zachowania rygorów okreŌlonych 
w pozwoleniu wodno – prawnym na podstawie, 
którego wyznaczono strefň, w tym w szczególno-
Ōci: 
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1) zakaz wprowadzania Ōcieków do ziemi i wód 

powierzchniowych, 

2) zakaz rolniczego wykorzystania Ōcieków, w 
tym stosowania gnojowicy, 

3) zakaz rolniczego wykorzystania Ōcieków, w 
tym stosowania gnojowicy, 

4) zakaz stosowania nawozów sztucznych w 
dawkach nie przekraczajņcych 150 kg/ha czy-
stego składnika nawozów azotowych, fosfo-
rowych i potasowych oraz chemicznych Ōrod-
ków ochrony roŌlin zawierajņcych w swoim 
składzie lindan i inne z grupy chlorowanych 
wňglowodorów, 

5) zakaz budowy dróg publicznych z wyłņcze-
niem dróg ujňtych w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz odwodnienia wszyst-
kich istniejņcych i projektowanych dróg do 
kanalizacji deszczowej, 

6) zakaz wydobywania kopalin, 

7) zakaz wykonywania odwodnieŊ budowlanych 
i górniczych, 

8) zakaz lokalizowania zakładów przemysłowych 
i ferm hodowlanych, 

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów 
ropopochodnych i innych substancji che-
micznych oraz rurociņgów do ich transportu, 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych, 

11) zakaz urzņdzania parkingów i obozowisk, 

12) zakaz lokalizowania nowych ujňń wody, 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebania 
zwierzņt. 

6. Wskazuje siň granice stref ochronne rowów 
melioracyjnych, wynoszņce po 5,0m od górnej 
krawňdzi skarpy rowów melioracyjnych, oznaczo-
ne na rysunku planu. 

7. W granicach stref, o których mowa w ust. 6 
ustala siň zakaz lokalizowania obiektów kubatu-
rowych, z zastrzeŐeniem ust. 8. 

8. Strefy, o których mowa w ust. 6 mogņ byń 
zmieniane lub likwidowane pod warunkiem zasto-
sowania zasad okreŌlonych w § 18 ust. 3 pkt 11. 

Ogólne zasady 

dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 20.1. Jako obowiņzujņcy plan przyjmuje: do-
celowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w 
wodň z gminnej sieci wodociņgowej i odprowa-
dzania Ōcieków do oczyszczalni gminnej. 

 

2. Ustala siň nakaz podłņczenia istniejņcej, pro-
jektowanej i rozbudowywanej zabudowy do 
gminnych systemów inŐynieryjnych (wodociņgów 
i kanalizacji) po ich realizacji. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków, 
zbiorniki retencyjne czy urzņdzenia telekomunika-
cyjne na podstawie opracowaŊ technicznych, na 
całym obszarze objňtym planem, bez koniecznoŌci 
zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, Őe 
ewentualna uciņŐliwoŌń tych urzņdzeŊ nie bňdzie 
wykraczań poza granice lokalizacji. 

4. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleŐy re-
zerwowań tereny dla infrastruktury technicznej. 

5. Przez tereny inne, niŐ przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (a 
wiňc takŐe przez tereny działek prywatnych), do-
puszcza siň prowadzenie liniowych elementów 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacjň zwiņza-
nych z nimi urzņdzeŊ. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
Őy - w miarň moŐliwoŌci - unikań kolizji z istniejņ-
cymi elementami infrastruktury technicznej po-
przez konsultowanie przygotowywanych rozwiņ-
zaŊ z operatorami systemów inŐynieryjnych. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleŐy je 
przenieŌń lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wynikajņcych z 
przepisów odrňbnych oraz warunków okreŌlonych 
przez operatora(ów). W szczególnoŌci dotyczy to 
przebudowy napowietrznych linii energetycznych 
Ōredniego i niskiego napiňcia na sieci kablowe. 

7. Powiņzania komunikacyjne z zewnňtrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlokal-
nym zapewniajņ drogi/ulice oznaczone symbolami 
1.KDS, 1.KDZ, 1.KDL, 9.KDL, 10.KDL wyznaczone 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi. 

8. W liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD 
dopuszcza siň lokalizacjň ŌcieŐek rowerowych. 

9. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach swoich 
działek inwestycyjnych, w liczbie wynikajņcej z 
ustalonych wskaŎników. 

10. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎniki 
parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
2m.p. / 1 mieszkanie, 

2) usług - 3m.p. / kaŐde 100m2 pow. uŐytkowej, 
dla obiektów o mniejszej powierzchni uŐytko-
wej nie mniej niŐ 2m.p, 
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3) produkcji - 30m.p. / kaŐde 1000m2 pow. uŐyt-

kowej i min. 1m.p. / 5 zatrudnionych, 

4) dla obiektów magazynowych i składów – 
6m.p./1000m2 powierzchni magazynowej i min. 
1m.p. / 3 zatrudnionych. 

11. W przypadku realizacji na działce zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług, miejsca parkingowe 
naleŐy obliczyń i zapewniń oddzielnie dla kaŐdej z 
funkcji. 

Rozdział 3. 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 21.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 
4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 
11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 
17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN obowiņzujņ nastň-
pujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z prawem 
do działaŊ remontowych, przebudowy i roz-
budowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej przy 
czym na jednej działce budowlanej moŐe byń 
zrealizowany 1 budynek mieszkalny, z za-
strzeŐeniem pkt 3, 

3) dopuszcza siň realizacjň na 1 działce inwesty-
cyjnej wiňcej niŐ 1 budynku mieszkalnego 
pod warunkiem, zachowania moŐliwoŌci wy-
dzielania dla poszczególnych budynków dzia-
łek budowlanych o minimalnej powierzchni 
zgodnej z wielkoŌciami okreŌlonymi w ust. 4 
pkt 2, 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņŐliwych - zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania na 
działce budowlanej 1 garaŐu i 1 budynku go-
spodarczego - których wysokoŌń nie moŐe 
przekraczań 5,0m, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) na terenach oznaczonych symbolami 
7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 
13.MN, 14.MN, 19.MN, 20.MN do 11,0m, 

b) na terenach oznaczonych symbolami 
1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 
15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN do 10,0m, 

7) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy – 0,5, 

8) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 

9) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyleniu 
połaci dachowych do 45°; 

10) na dachach naleŐy stosowań tradycyjne mate-
riały wykoŊczeniowe, w tym dachówkň, gont, 
strzechň i blachodachówkň, 

11) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewacjach 
budynków, w tym cegły klinkierowej, drewna, 
szkła, ceramicznych okładzin elewacyjnych i 
kamienia, 

12) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i zie-
leni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

13) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleŐy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 9 - 12, 

14) zasady, o których mowa w pkt 9 - 12 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo wy-
dzielanych działek budowlanych – 1200m2, 

3) ustala siň, Őe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej ma byń nie mniejszy niŐ 18 m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 
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1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy niŐ 
60%, 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 22.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.MN/L obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna na działkach leŌnych. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z prawem 
do działaŊ remontowych, przebudowy i roz-
budowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej, przy 
czym na jednej działce budowlanej moŐe byń 
zrealizowany 1 budynek mieszkalny, z za-
strzeŐeniem pkt 3, 

3) dopuszcza siň realizacjň na 1 działce inwesty-
cyjnej wiňcej niŐ 1 budynku mieszkalnego 
pod warunkiem, zachowania moŐliwoŌci wy-
dzielania dla poszczególnych budynków dzia-
łek budowlanych o minimalnej powierzchni 
zgodnej z wielkoŌciami okreŌlonymi w ust. 4 
pkt 2, 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņŐliwych – zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania na 
działce budowlanej 1 garaŐu i 1 budynku go-
spodarczego - których wysokoŌń nie moŐe 
przekraczań 5,0 m, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne do 11,0, 

7) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy – 0,3, 

8) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 

posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 

9) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyleniu 
połaci dachowych do 45°; 

10) na dachach naleŐy stosowań tradycyjne mate-
riały wykoŊczeniowe, w tym dachówkň, gont, 
strzechň i blachodachówkň, 

11) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewacjach 
budynków, w tym cegły klinkierowej, drewna, 
szkła, ceramicznych okładzin elewacyjnych i 
kamienia, 

12) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i zie-
leni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

13) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleŐy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 9-12, 

14) zasady, o których mowa w pkt 9 - 12 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo wy-
dzielanych działek budowlanych – 1500m2, 

3) ustala siň, Őe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej ma byń nie mniejszy niŐ 30m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy niŐ 
80%, 

4) ustala siň nakaz zachowania leŌnego charakte-
ru działek, wycinkň drzew dopuszcza siň wy-
łņcznie w przypadku nieuniknionej kolizji z loka-
lizacjņ obiektów zwiņzanych z przeznaczeniem 
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terenu oraz uzbrojeniem działek budowlanych 
w infrastrukturň techniczna, w tym realizacjň 
dojazdu do poszczególnych obiektów na dział-
kach budowlanych. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 23.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.MN/U, 2.MN/U, 
3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 
8.MN/U, 9.MN/U, 10.MN/U, 11.MN/U, 12.MN/U, 
13.MN/U, 14.MN/U, 15.MN/U obowiņzujņ nastňpu-
jņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna oraz usługi nieuciņŐliwe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z prawem 
do działaŊ remontowych, przebudowy i roz-
budowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej, przy 
czym na jednej działce budowlanej moŐe byń 
zrealizowany 1 budynek mieszkalny i 1 budy-
nek usług nieuciņŐliwych, z zastrzeŐeniem  
pkt 3, 

3) dopuszcza siň realizacjň na 1 działce inwesty-
cyjnej wiňcej niŐ 1 wolnostojņcego budynku 
mieszkalnego pod warunkiem, zachowania 
moŐliwoŌci wydzielania dla poszczególnych 
budynków działek budowlanych o minimalnej 
powierzchni zgodnej z wielkoŌciami okreŌlo-
nymi w ust. 4 pkt 2, 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņŐliwych – zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania parte-
rowych budynków gospodarczych i garaŐy - 
których wysokoŌń nie moŐe przekraczań 5,0m, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej: 

a) na terenach oznaczonych symbolami 
7.MN/U, 9.MN/U, 10.MN/U, 11.MN/U 
12.MN/U, 13.MN/U, 14.MN/U, 15.MN/U do 
11,0m, 

b) na terenach oznaczonych symbolami 
1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 
5.MN/U, 6.MN/U, 8.MN/U do 10,0m, 

7) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy - 0,6, 

8) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 

9) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyleniu 
połaci dachowych do 45°, 

10) na dachach naleŐy stosowań tradycyjne mate-
riały wykoŊczeniowe, w tym dachówkň, gont, 
strzechň i blachodachówkň, 

11) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewacjach 
budynków, w tym cegły klinkierowej, drewna, 
szkła, ceramicznych okładzin elewacyjnych i 
kamienia, 

12) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i zie-
leni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

13) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleŐy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 9 - 12, 

14) zasady, o których mowa w pkt 9 - 12 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo wy-
dzielanych działek budowlanych – 1200m2, 

3) ustala siň, Őe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej ma byń nie mniejszy niŐ 18,0m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 
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3) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy niŐ 
60%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 24.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.RM obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa zagrodowa. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z prawem 
do działaŊ remontowych, przebudowy i roz-
budowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy zagrodowej, 
przy czym w obrňbie siedliska dopuszcza siň 
realizacjň budynków mieszkaniowych jedno-
rodzinnych, 

3)ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, inwentarskiej i 
gospodarczej do 10,0m, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania parte-
rowych garaŐy - których wysokoŌń nie moŐe 
przekraczań 5,0 m, 

5) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy - 0,5, 

6) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 

7) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyleniu 
połaci dachowych do 45°; 

8) na dachach naleŐy stosowań tradycyjne mate-
riały wykoŊczeniowe, w tym dachówkň, bla-
chodachówkň, gont, strzechň, 

9) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewacjach 
budynków, w tym cegły klinkierowej, cera-
micznych okładzin elewacyjnych drewna, 
szkła i kamienia, 

 

10) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i zie-
leni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare lub grafitowe, 

11) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleŐy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 7-10, 

12) zasady, o których mowa w pkt 7 - 10 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych, budynków inwentarskich i 
garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo wy-
dzielanych działek przeznaczonych do realizacji 
jednego siedliska 1200m, 

3) ustala siň, Őe front nowo wydzielanej działki do 
realizacji siedliska nie moŐe byń mniejszy niŐ 
25m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej terenu przeznaczonego do 
realizacji jednego siedliska, nie moŐe byń 
mniejszy niŐ 60%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 25.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 
4.P/U, 5.P/U, 6.P/U, 7.P/U, 8.P/U, 9.P/U obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 
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2. Przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy, 
magazyny, usługi. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň realizacjň obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i usług, 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania parte-
rowych garaŐy - których wysokoŌń nie moŐe 
przekraczań 5,0m, 

3) zakazuje siň realizacji budynków gospodar-
czych, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
produkcyjnej, usługowej oraz magazynów do 
12,0m, 

5) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy – 1,0, 

6) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 

7) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyleniu 
połaci dachowych do 45°, 

8) na dachach naleŐy stosowań tradycyjne mate-
riały wykoŊczeniowe, w tym dachówkň, bla-
chodachówkň, 

9) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewacjach 
budynków, w tym cegły klinkierowej, cera-
micznych okładzin elewacyjnych drewna, 
szkła i kamienia, 

10) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i zie-
leni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

11) zasady, o których mowa w pkt 7 - 10 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo wy-
dzielanych działek budowlanych - 5000m2, 

3) ustala siň, Őe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej ma byń nie mniejszy niŐ 30,0m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania usług 
uciņŐliwych, z zastrzeŐeniem pkt 3, 

3) ustala siň nakaz ograniczenia uciņŐliwoŌci loka-
lizowanych przedsiňwziňń w tym w zakresie ha-
łasu i zanieczyszczenia powietrza do granic 
działki budowlanej lub działki inwestycyjnej, do 
których inwestor posiada tytuł prawny, 

4)ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy niŐ 
10%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 26.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.UP obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: usługi publiczne. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň usługowņ, 
z prawem do działaŊ remontowych, przebu-
dowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň usług publicznych, przy 
czym dopuszcza realizacjň innych usług nie-
uciņŐliwych, 

3) zakazuje siň realizacji wolnostojņcych budyn-
ków gospodarczych i garaŐy, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
usługowej do 11,0m, 

5) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy – 1,0, 

6) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 
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7) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyleniu 

połaci dachowych do 45°, 

8) na dachach naleŐy stosowań tradycyjne mate-
riały wykoŊczeniowe, w tym dachówkň, bla-
chodachówkň, 

9) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewacjach 
budynków, w tym cegły klinkierowej, cera-
micznych okładzin elewacyjnych drewna, 
szkła i kamienia, 

10) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i zie-
leni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

11) zasady, o których mowa w pkt 7-10 naleŐy 
stosowań w przypadku przebudowy istniejņ-
cych budynków. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo wy-
dzielanych działek budowlanych - 2000m2, 

3) ustala siň, Őe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej ma byń nie mniejszy niŐ 25,0m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy niŐ 
30%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 27.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.W obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: tereny urzņdzeŊ wodociņgo-
wych. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň przeznaczenie terenu na funkcjň 
urzņdzeŊ systemu wodociņgowego – ujňcia 
wody, 

2) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, 
budowli i budynków, a takŐe innej zabudowy i 
zagospodarowania nie zwiņzanego z przezna-
czeniem terenów. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19. 

5. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 28.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami R obowiņzujņ nastň-
pujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: tereny rolnicze. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň przeznaczenie terenu na funkcjň rol-
nicze, bez prawa zabudowy, 

2) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ niezbňdnych 
do prowadzenia gospodarki rolnej, 

3) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, 
budowli i budynków, a takŐe innej zabudowy i 
zagospodarowania nie zwiņzanego z przezna-
czeniem terenów. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19. 
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5. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i projek-
towanych dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 29.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ZL obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: lasy. 

3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) zakaz lokalizowania zabudowy, 

3) zakaz zmniejszania powierzchni lasów, niszcze-
nia oraz prowadzenia działaŊ osłabiajņcych 
biologicznņ odpornoŌń drzewostanów, 

4) nakaz prowadzenia gospodarki leŌnej na pod-
stawach ekologicznych zgodnie z planami 
urzņdzania lasów. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 30.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ drogi 
ekspresowe, zbiorcze, lokalne, dojazdowe i we-
wnňtrzne wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi 
na rysunku planu. 

2. Drogi ekspresowe, zbiorcze, lokalne, dojaz-
dowe, o których mowa w ust. 1 tworzņ publiczny 
układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne, o których mowa w ust. 1 
tworzņ niepubliczny układ komunikacyjny. 

4. W granicach planu ustala siň nastňpujņce 
ciņgi komunikacyjne: 

 
Lp. Nazwa drogi / ulicy Symbol  

przeznaczenia 
Klasa drogi Minimalna szerokoŌń  

w liniach rozgraniczajņcych (m) 
1. droga projektowana 1.KDS ekspresowa plan wskazuje jedynie czňŌń pasa drogi 
2. droga projektowana 2.KDS ekspresowa plan wskazuje jedynie czňŌń pasa drogi 
3. Droga istniejņca (ulice Złotych 

Piasków - Radomska) 
1.KDZ zbiorcza 15 - 33 

4. droga istniejņca/ projektowana 1.KDL lokalna 5,5 – 12 - plan wskazuje jedynie czňŌń 
pasa drogi 

5. droga projektowana 2.KDL lokalna 15 

6. droga projektowana 3.KDL lokalna 12 (plan wskazuje jedynie czňŌń pasa 
drogowego) 

7. droga projektowana 4.KDL lokalna 15 

8. droga projektowana 5.KDL lokalna 12 - 15 (w czňŌci północnej drogi plan 
wskazuje jedynie czňŌń pasa drogowe-
go) 

9. droga projektowana 6.KDL lokalna 15– 20 

10. droga istniejņca (ulica Szklar-
niowa) 

7.KDL lokalna 15– 25 

11. droga istniejņca (ulica Malino-
wa) 

8.KDL lokalna 12– 17 

12. droga projektowana 1.KDD dojazdowa 10 

13. droga projektowana 2.KDD dojazdowa 10 

14. droga projektowana 3.KDD dojazdowa 10 

15. droga projektowana 4.KDD dojazdowa 10 

16. droga projektowana 5.KDD dojazdowa 10 – 12,5 

17. droga projektowana 6.KDD dojazdowa 10 

18. droga projektowana 7.KDD dojazdowa 10 

19. droga istniejņca/ projektowana 8.KDD dojazdowa 10 

20. droga projektowana 9.KDD dojazdowa 10 
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21. droga projektowana 10.KDD dojazdowa 10 

22. droga projektowana 11.KDD dojazdowa 10 

23. droga projektowana 12.KDD dojazdowa 12 - 15 

24. droga projektowana 13.KDD dojazdowa 12 

25. droga projektowana 14.KDD dojazdowa 10 

26. droga istniejņca 15.KDD dojazdowa 6 

27. droga istniejņca/ projektowana 16.KDD dojazdowa 6 - 10 

28. droga projektowana 17.KDD dojazdowa 10 

29. droga projektowana 18.KDD dojazdowa 10 

30. droga projektowana 19.KDD dojazdowa 10 

31. droga projektowana 20.KDD dojazdowa 10 

32. droga istniejņca (ulica Ustronie) 21.KDD dojazdowa 10 

33. droga istniejņca/ projektowana 1.KDW wewnňtrzna 8 – 12,5 

 
§ 31.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 

układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami roz-
graniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu, ustala siň min. 
szerokoŌń: 

1) 6,0 m – dla dróg o długoŌci do 150,0 m, 

2) 8,0 m – dla dróg o długoŌci powyŐej 150,0 m. 

3. Zachowuje siň dojazdy według stanu istnie-
jņcego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoŐliwia ich przebudowň, z warunkiem za-
chowania min. szerokoŌci drogi nie mniejszej niŐ 
5,0 m. 

Rozdział 5. 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 32.1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objňte-
go planem w wodň z gminnej sieci wodociņgowej, 
w oparciu o istniejņce ujňcia wody połoŐone w 
granicach planu oraz inne, znajdujņce siň poza 
obszarem planu. 

2. Do czasu realizacji sieci wodociņgowej do-
puszcza realizacjň indywidualnych ujňń wody, za 
wyjņtkiem terenów oznaczonych symbolem P/U. 

3. Ustala siň, Őe dostawa wody poprzez indy-
widualne przyłņcza na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň sieci. 

4. Ustala siň, Őe dla zapewnienia pewnoŌci do-
stawy wody na całym obszarze objňtym planem 
sień wodociņgowa projektowana bňdzie w ukła-
dzie zamkniňtym, pierŌcieniowym. 

5. NiezaleŐnie od zasilania, z sieci wodociņgo-
wej naleŐy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci w 
wodň z awaryjnych studni publicznych zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

Kanalizacja 

§ 33.1. Ustala siň sukcesywne objňcie syste-
mem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowy. 

2. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-
puszcza gromadzenie Ōcieków w szczelnych i ate-
stowanych, podziemnych zbiornikach na nieczy-
stoŌci za wyjņtkiem, za wyjņtkiem terenów ozna-
czonych symbolem P/U. 

3. Ustala siň zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych Ōcieków do wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów Ōciekowych. 

4. Ustala siň odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów mieszkaniowych i usługowych po-
wierzchniowo na teren własnej działki, bez 
oczyszczenia, 

2) z dróg publicznych klasy drogi ekspresowej, 
terenów produkcyjnych, terenów magazynowo 
– składowych, baz transportowych oraz parkin-
gów o powierzchni powyŐej 0,1 ha sieciņ kana-
lizacji deszczowej do rowów melioracyjnych 
lub studni chłonnych po podczyszczeniu, przy 
czym dla terenów produkcyjnych i magazyno-
wo – składowych dopuszcza siň gromadzenie 
wód deszczowych w zbiornikach retencyjnych 
odparowywalnych lub wykorzystywanych do 
celów przeciwpoŐarowych, 

3) z terenów dróg publicznych klasy drogi zbior-
czej, lokalnej, dojazdowej, dróg wewnňtrznych 
oraz parkingów o powierzchni mniejszej niŐ 
0,1ha do gruntu poprzez zbiorniki retencyjne, 
studnie chłonne lub rowy melioracyjne, bez 
koniecznoŌci oczyszczenia, przy czym dopusz-
cza siň odprowadzanie wód poprzez system 
kanalizacji deszczowej. 
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5. Ustala siň nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tereny 
i ulice przed spływem wód opadowych. 

Elektroenergetyka 

§ 34.1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ wszystkich istniejņcych i projektowanych 
budynków i budowli w oparciu o istniejņce i pro-
jektowane stacje elektroenergetyczne SN/nn. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ poprzez budowň i rozbudowň sieci elektro-
energetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia od 
istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na wa-
runkach właŌciwego Zakładu Energetycznego. 

3. Ustala siň zasilanie projektowanych obiek-
tów z sieci niskiego napiňcia, prowadzonych 
wzdłuŐ ulic, wyprowadzonych z istniejņcych i pro-
jektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji przy-
łņczy do projektowanej zabudowy, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, na terenach połoŐonych w 
liniach rozgraniczajņcych ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właŌciwņ jed-
nostkņ eksploatacyjnņ, koniecznoŌci realizacji do-
datkowej stacji transformatorowej dla nowej in-
westycji, ustala siň obowiņzek realizacji takiej sta-
cji w sposób i na warunkach uzgodnionych z wła-
Ōciwa jednostkņ eksploatacyjnņ. 

6. Ustala siň prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róŐnych napiňciach po oddzielnych 
trasach; dopuszcza siň jednak w uzasadnionych 
przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych 
linii SN i nn na wspólnych słupach. 

7. Ustala siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 
transformatorowych SN/nn w wykonaniu słupo-
wym, przy czym dopuszcza siň jednak ze wzglň-
dów technicznie uzasadnionych stosowanie linii 
elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym 
oraz stacji w wykonaniu wnňtrzowym. 

8. Przyłņczenie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektroener-
getycznych, powstała w wyniku wystņpienia kolizji 
planu zagospodarowania działki (w tym równieŐ 
wynikajņcego ze zmiany przeznaczenia terenu) z 
istniejņcymi urzņdzeniami elektroenergetycznymi 
bňdzie siň odbywań w uzgodnieniu i na warun-
kach okreŌlonych przez właŌciwego operatora 
systemu elektroenergetycznego według zasad 
okreŌlonych w przepisach prawa energetycznego. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych działek budowlanych powinny 
przewidywań rezerwacjň miejsc i terenów dla lo-
kalizacji linii, stacji i przyłņczy oraz innych elemen-

tów infrastruktury elektroenergetycznej niezbňd-
nych dla zaopatrzenia lokalizowanych na tych 
terenach budynków i budowli w energiň elek-
trycznņ a takŐe oŌwietlenia wokół obiektów. 

10. Zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów, 
tych gatunków, których naturalna wysokoŌń moŐe 
przekraczań 3,0 m. 

11. Nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów 
rosnņcych pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 35.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowy w gaz ziemny do celów 
gospodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-
ciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień Ōredniego ci-
Ōnienia, na warunkach okreŌlonych przez zarzņ-
dzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŐliwa, o ile speł-
nione bňdņ warunki techniczne i zostanņ zawarte 
odpowiednie porozumienia pomiňdzy dostawcņ i 
odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległoŌci 
podstawowe i strefy bezpieczeŊstwa zgodne z 
warunkami wynikajņcymi z przepisów szczegól-
nych. 

4. Ustala siň zasadň prowadzenia projektowa-
nych gazociņgów w pasach ulicznych wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi, w odległoŌci min. 
0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-
dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych za-
budowanych posesji w ogrodzeniach od strony 
ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami 
okreŌlonymi przez Zarzņdcň sieci. 

5. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szafki gazowe (otwierane na zewnņtrz od strony 
ulicy) winny byń lokalizowane w linii ogrodzeŊ, w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym 
z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

6. Gazociņgi, które w wyniku przebudowy ulic i 
dróg znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy przenieŌń 
w pas drogowy poza jezdniņ na koszt inwestora 
budowy. 

7. Ustala siň nakaz zabezpieczenia w trakcie 
przebudowy dróg istniejņcych gazociņgów przed 
uszkodzeniem przez sprzed budowlany i samo-
chody. 

8. Dla gazociņgów i urzņdzeŊ gazowych ustala 
siň nakaz zachowania warunków technicznych 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 
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Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 36.1. Ustala siň, Őe odpady stałe bňdņ wywo-
Őone na składowisko odpadów komunalnych 
wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgod-
nie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala siň w obszarze planu zorganizowany i 
o powszechnej dostňpnoŌci system zbierania i 
wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Ustala siň zabezpieczenie moŐliwoŌci segre-
gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami szczegółowymi oraz 
przepisami prawa miejscowego obowiņzujņcego 
w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje siň odprowadzenie 
Ōcieków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

5. Tymczasowo Ōcieki sanitarne winny byń 
wywoŐone do punktu zlewnego oczyszczalni Ōcie-
ków. 

Ciepłownictwo 

§ 37.1. Ustala siň, Őe istniejņce i projektowane 
budynki bňdņ posiadały własne, indywidualne 
Ŏródła ciepła. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elek-
tryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym stałe, 
których stosowanie jest zgodne z obowiņzujņcymi 
w tym zakresie przepisami odrňbnymi. Warunki 
techniczne zasilania obszaru pozwalajņ do celów 
grzewczych stosowań bez ograniczeŊ iloŌciowych 
zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i 
energiň elektrycznņ. 

3. Do realizacji indywidualnych Ŏródeł ciepła 
naleŐy stosowań technologie czyste ekologicznie. 

Telekomunikacja 

§ 38.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcych i 
projektowanych budynków w sień telekomunika-
cyjnņ doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i projekto-
wanņ sień, na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdzajņcego sieciņ. 

2. Dopuszcza siň budowň sieci telekomunika-
cyjnej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ teleko-
munikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 

Rozdział 6. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 39. W czňŌci objňtej granicami planu, tracņ 
moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego czňŌci wsi Mieszkowo, zatwierdzony 
uchwałņ nr 327/XIX/99 Rady Miejskiej w Piasecz-
nie z dnia 29 grudnia 1999r oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Anto-
ninów – Kuleszówka zatwierdzonego uchwałņ nr 
165/VIII/2003r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
24 kwietnia 2003r. 

§ 40.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci w wysokoŌci. 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 
MN/U, MN/L, RM, P/U, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDS, 
KDZ, KDL, KDD, KDW, R, UP, W, ZL. 

2. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wyniku uchwa-
lenie niniejszego planu nie jest pobierana w sytu-
acji braku zmiany przeznaczenia oraz zasad zago-
spodarowania terenu, w stosunku do poprzednio 
obowiņzujņcego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

§ 41. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 42. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzňdu Miasta i Gminy. 

§ 43. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 1403/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 19 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag 

 
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 nierucho-
moŌci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie wójta, burmistrza, 
albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały nr....... 

z dnia ........... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

Uwaga  
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 17.02.10 Agnieszka 
Stegienka – 
Bochnacka 

Zmian linii rozgraniczajņcych drogi 
5. KDD 

11/8 5.KDD + - + - Przesuniňcie linii rozgranicz. 
przedmiotowej drogi utrudni 
zagospodarowanie działek innych 
właŌcicieli nieruchomoŌci, istnieje 
moŐliwoŌń zakoŊczenia drogi 
„zawrotkņ przeciwpoŐ.” na działce 
składajņcego uwagň 

2 17.02.10 Wiesław Stegienka Zmian linii rozgraniczajņcych drogi 
5. KDD 

11/8 5.KDD + - + - Przesuniňcie linii rozgranicz. 
przedmiotowej drogi utrudni 
zagospodarowanie działek innych 
właŌcicieli nieruchomoŌci, istnieje 
moŐliwoŌń zakoŊczenia drogi 
„zawrotkņ przeciwpoŐ.”na działce 
składajņcego uwagň 

3 17.02.10 Wiesław Stegienka Zmian linii rozgraniczajņcych drogi 
5. KDD 

11/8 5.KDD + - + - Przesuniňcie linii rozgranicz. 
przedmiotowej drogi utrudni 
zagospodarowanie działek innych 
właŌcicieli nieruchomoŌci, istnieje 
moŐliwoŌń zakoŊczenia drogi 
„zawrotkņ przeciwpoŐ.”na działce 
składajņcego uwagň 

4 17.02.10 Sylwia Stegienka Zmian linii rozgraniczajņcych drogi 
5. KDD 

11/8 5.KDD + - + - Przesuniňcie linii rozgranicz. 
przedmiotowej drogi utrudni 
zagospodarowanie działek innych 
właŌcicieli nieruchomoŌci, istnieje 
moŐliwoŌń zakoŊczenia drogi 
„zawrotkņ przeciwpoŐ.” na działce 
składajņcego uwagň 

5 24.02.10 Lech Jarosław 
Seregiet 

Zmian linii rozgraniczajņcych drogi 
5. KDD 

11/8 5.KDD + - + - Przesuniňcie linii rozgranicz. 
przedmiotowej drogi utrudni 
zagospodarowanie działek innych 
właŌcicieli nieruchomoŌci, istnieje 
moŐliwoŌń zakoŊczenia drogi 
„zawrotkņ przeciwpoŐ.” na działce 
składajņcego uwagň 

6 24.02.10 Zbigniew BanaŌ Brak zgody na realizacjň dróg 8. 
KDL i 9. KDL 

63/1 8.KDL, 9.KDL 
15.MN/U 

 -  - Przyjňte rozwiņzania komunikacyjne 
sņ wynikiem dostosowania obsługi 
komunikacyjnej wsi do projektowanej 
drogi ekspresowej, brakiem zgód na 
zmianň przeznaczenia gruntów 
rolnych oraz przejňtych na podstawie 
studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania intensywnego 
przeznaczenia terenów (głównie 
produkcja i usługi oraz zabudowa 
mieszkaniowa z usługami) 

7 10.03.10 Konrad Kozub - 
Cembroniewicz 

1. zwňŐenie linii rozgraniczajņcych 
drogi 1. KDW na działce 7/27 

2. przeplanowanie drogi 1. KDW w 
kierunku działki 9/2 

3. zwňŐenie drogi 1. KDW do 5m 

4. wskazanie alternatywnego 
przebiegu drogi 1. KDW 

5. zmniejszenie linii zabudowy od 
drogi 1. KDW do 3 m 

6. dopuszczenie odstňpstwa od 
minimalnej powierzchni działek 
bud. dla terenów MN/L 

7. zmianň minimalnej powierzchni 
działek budowlanych dla terenów 
MN/L na 1200 m2 

8. zmiana wskaŎnika minimalnej 
pow. biol. czynnej dla terenów 
MN/L na 60% 

7/27, 7/29 1.KDW, 1.MN/L +1, 2, 3, 5 - 4, 6, 7, 8 +1, 2, 3, 5 - 4, 6, 7, 8 1, 2, 3 – zmiana nie spowoduje 
znaczņcych utrudnieŊ w obsłudze 
komunikacyjnej innych działek 
budowlanych, istniejņce słuŐebnoŌci 
drogowe umoŐliwiajņ obsługň 
komunikacyjnņ działek bez wyzna-
czania lin. rozgr. odcinka drogi 
1.KDW 

2.zmiana nie ma potwierdzenia w 
uwagach zgłaszanych przez 
właŌcicieli działki 9/2 

4.plan miejscowy nie moŐe 
wskazywań rozwiņzaŊ alternatywnych 

5.bez uwag 

6, 7, 8 – zmiany niemoŐliwe ze 
wzglňdu na uzyskanņ decyzjň na 
zgodň na zmianň przeznaczenia 
gruntów leŌnych na cele nieleŌne 

8 19.03.10 Konrad Kozub - 
Cembroniewicz 

1. zwňŐenie linii rozgraniczajņcych 
drogi 1. KDW na działce 7/27 

2. przeplanowanie drogi  
1. KDW w kierunku działki 9/2 

3. zwňŐenie drogi 1. KDW  
do 5m 

4. wskazanie alternatywnego 
przebiegu drogi 1. KDW 

5. zmniejszenie linii zabudowy od 
drogi 1. KDW do 3 m 

6. dopuszczenie odstňpstwa od 
minimalnej powierzchni działek 
bud. dla terenów MN/L 

7. zmianň minimalnej powierzchni 
działek budowlanych dla terenów 
MN/L na 1200 m2 

8. zmiana wskaŎnika minimalnej 
pow. biol. czynnej dla terenów 
MN/L na 60% 

7/27, 7/29 1.KDW, 1.MN/L +1, 2, 3, 5 - 4, 6, 7, 8 +1, 2, 3, 5 - 4, 6, 7, 8 1, 2, 3 – zmiana nie spowoduje 
znaczņcych utrudnieŊ w obsłudze 
komunikacyjnej innych działek 
budowlanych, istniejņce słuŐebnoŌci 
drogowe umoŐliwiajņ obsługň 
komunikacyjnņ działek bez wyzna-
czania lin. rozgr. odcinka drogi 
1.KDW 

2.zmiana nie ma potwierdzenia w 
uwagach zgłaszanych przez 
właŌcicieli działki 9/2 

4.plan miejscowy nie moŐe 
wskazywań rozwiņzaŊ alternatywnych 

5.bez uwag 

6, 7, 8 – zmiany niemoŐliwe ze 
wzglňdu na uzyskanņ decyzjň na 
zgodň na zmianň przeznaczenia 
gruntów leŌnych na cele nieleŌne 
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9 22.03.10 Edmund Pasieka 1. zwňŐenie linii rozgraniczajņcych 
drogi 1. KDW na działce 7/28 

2. przeplanowanie drogi 1. KDW w 
kierunku działki 9/2 

3. zwňŐenie drogi 1. KDW do 5m 

4. wskazanie alternatywnego 
przebiegu drogi 1. KDW 

5. zmniejszenie linii zabudowy od 
drogi 1. KDW do 3m 

6. dopuszczenie odstňpstwa od 
minimalnej powierzchni działek 
bud. dla terenów MN/L 

7. zmianň minimalnej powierzchni 
działek budowlanych dla terenów 
MN/L na 1200 m2 

8. zmiana wskaŎnika minimalnej 
pow. biol. czynnej dla terenów 
MN/L na 60% 

7/28, 7/29 1.KDW, 1.MN/L +1, 2, 3, 5 - 4, 6, 7, 8 +1, 2, 3, 5 - 4, 6, 7, 8 1, 2, 3 – zmiana nie spowoduje 
znaczņcych utrudnieŊ w obsłudze 
komunikacyjnej innych działek 
budowlanych, istniejņce słuŐebnoŌci 
drogowe umoŐliwiajņ obsługň 
komunikacyjnņ działek bez wyzna-
czania lin. rozgr. odcinka drogi 
1.KDW 

2.zmiana nie ma potwierdzenia w 
uwagach zgłaszanych przez 
właŌcicieli działki 9/2 

4.plan miejscowy nie moŐe 
wskazywań rozwiņzaŊ alternatywnych 

5.bez uwag 

6, 7, 8 – zmiany niemoŐliwe ze 
wzglňdu na uzyskanņ decyzjň na 
zgodň na zmianň przeznaczenia 
gruntów leŌnych na cele nieleŌne 

10 22.03.10 Maciej Badowski 1. przesuniňcie linii rozgraniczaj. 
Drogi 7. KDD na działkň 19/3 

2. przesuniecie linii zabudowy do 
3m 

21/1 7.KDD +2 -1 +2 -1 1.na gruntach składajņcego uwagň 
planuje siň pozyskanie na cele 
realizacji drogi publicznej pasa terenu 
o szerokoŌci 5 m (połowň szerokoŌci 
drogi), realizacja zabudowy na kaŐdej 
działce ewidencyjnej wymaga 
przeznaczenia czňŌci gruntów działki 
na cele komunikacji 

2.bez uwag 

11 22.03.10 Irmina Olszewska – 
Skrobot, Wojciech 
Skrobot 

1. Brak zgody na realizacjň dróg 1. 
KDD, 3. KDD, 1. KDL 

2. powiňkszenie terenów 
budowlanych 

148, 44/1, 44/2, 
44/3, 44/4, 
44/5, 44/6 

1.KDD, 3.KDD, 
1.KDL, R, RM 

 -  - 1.projektowane drogi sņ niezbňdne 
do obsługi komunikacyjnej wsi 
(znaczna powierzchnia nowych 
terenów inwestycyjnych) 

2.na przedmiotowych działkach nie 
uzyskano zgody na zmianň 
przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze (pomimo uzyskanych 
decyzji o w.z.iz.t. powiňkszenie 
terenów budowlanych jest niemoŐli-
we) 

12 24.03.10 Janina i Tadeusz 
Wołņgiewicz 

Przeznaczenie działki na cele 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

40 R, 1.RM  -  - Na przedmiotowej działce nie 
uzyskano zgód na zmianň przezna-
czenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze 

13 23.03.10 Teresa, Remigiusz 
Stegienka ul. 
Malinowa 

Wskazanie linii rozgraniczajņcych 
drogi 6. KDD (w uwadze okreŌlono 
1. KDD) w równej szerokoŌci na 
działkach połoŐonych po jej 
obydwu stronach 

13/1 6.KDD  -  - Zmiana niemoŐliwa ze wzglňdu na 
istniejņce podziały na działkach 
sņsiednich (brak moŐliwoŌci 
uzyskania profilu technicznego drogi) 

14 25.03.10 Renata Gruca 
Nowa Wola 

Brak zgody na realizacjň dróg 
 2. KDD, 3. KDD 

149 2.KDD, 3.KDD  -  - projektowane drogi sņ niezbňdne do 
obsługi komunikacyjnej wsi (znaczna 
powierzchnia nowych terenów 
inwestycyjnych) 

15 26.03.10 Danuta Ciołkiewicz 
Antoninów 

1. powiekszenie terenów 
budowlanych na działce 36/2 

2. likwidacja/ zmiana przebiegu 
dróg 13. KDD, 14. KDD 

36/1, 36/2 13.KDD, 
14.KDD, 

5.MN/U, R 

 -  - 1.zmiana nie moŐliwa ze wzglňdu na 
brak zgód na zmianň przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 

2.zmiana nieuzasadniona wskazanym 
przeznaczeniem terenów, wskazanie 
linii rozgraniczajņcych drogi zgodnie 
z uwagņ utrudni wydzielenie i 
zagospodarowanie działek budowla-
nych 

16 26.03.10 Anna Stegienka 
Antoninów 

Powiňkszenie terenów budowla-
nych na działce 

46 6.MN/U, R  -  - Zmiana nie moŐliwa ze wzglňdu na 
brak zgód na zmianň przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 

17 26.03.10 Krzysztof BaraŊski Przeznaczenie działek na cele 
budowlane 

47/3, 47/4, 
47/5, 47/6 

R  -  - Zmiana nie moŐliwa ze wzglňdu na 
brak zgód na zmianň przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 

18 29.03.10 Dorota Mroczek 
Antoninów 

Zmiana zaproponowanej stawki 
renty planistycznej 

   -  - Zmiana nieuzasadniona przewidywa-
nym wzrostem wartoŌci nieruchomo-
Ōci na terenie planu oraz nakładami 
jakie musi ponieŌń gmina na 
uzbrojenie nowych terenów 
budowlanych 

19 31.03.10 Grzegorz Cupiał 1. dopuszczenie realizacji 
zabudowy bliŎniaczej 

2. zwiňkszenie intensywnoŌci 
zabudowy do 0,6 

3. umoŐliwienie zabudowy na 
działkach o powierzchni 600 m2 

4. ustalenie minimalnego 
wskaŎnika pow. biol. czynnej na 
60% 

5. wprowadzenie definicji 
zabudowy bliŎniaczej 

146/4, 146/5, 
150/2, 1/3 

4.MN, 5.MN, 
6.MN 

 -  - 1,2,3,4.zmiany niezgodne ze studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Piaseczno 

2.zmiana nieuładniona przyjňtymi 
formami zagospodarowania terenów 

20 26.03.10 Waldemar 
Jaworski 

Przesuniňcie drogi 7. KDL poza 
granice działki 24/1, 24/2 

24/1, 24/2 7.KDL + - + - Wprowadza siň zmianň klasyfikacji 
drogi na dojazdowa o szer. w liniach 
rozgr. 10 m, co skutkuje zawňŐeniem 
pasa terenu przewidzianego pod 
komunikacjň na przedmiotowej 
działce 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34449 – Poz. 3974 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 1403/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 19 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaŊców stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) – 
zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego czňŌci wsi Antoninów - Miesz-
kowo obejmujņ: 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 

liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej, w 
tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem 
podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w rozgraniczajņcymi dróg lub poza li-
niami rozgraniczajņcymi. 

§ 2. 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale-
Őņce do zadaŊ własnych miasta to realizacja dróg 
publicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, 
KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi 
Antoninów - Mieszkowo pod te funkcjň oraz budowa 
sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej, finansowanie 
oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na terenie objňtym 
niniejszņ uchwałņ oraz planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa 
gazowe. 

§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z 

obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ 
prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach pu-
blicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 
moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň 
postňpem techniczno - technologicznym, zgodnie 
z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki 
okreŌlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŎn. zm.), 
o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreŌlone w § 2 realizowane bňdņ w sposób 
okreŌlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 
w § 2 jest przedmiotem umów zainteresowanych 
stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta, 
ujňtych w niniejszym planie podlega przepisom 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŎn. zm.). 
Wydatki majņtkowe miasta, wydatki inwestycyjne 
finansowane z budŐetu miasta oraz inwestycje, któ-
rych okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy 
uchwala siň w uchwale budŐetowej Rady Miejskiej w 
Piasecznie. 

§ 5. 
1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bň-

dņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu miasta oraz 
na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami 
lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i 
kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie art. 
15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 
7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z 
póŎn. zm.), ze Ōrodków własnych przedsiňbior-
stwa wodociņgowo - kanalizacyjnego oraz w ca-
łoŌci lub w czňŌci z budŐetu miasta oraz na pod-
stawie porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze 
Ŏródeł zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone 
przez Radň Miejskņ w Piasecznie wieloletnie pla-
ny rozwoju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo 
kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŐet 
miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i 
gazowych finansowane bňdņ na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, 
poz. 625 z póŎn. zm.).  

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 
 


