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UCHWAŁA Nr 1311/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowinki. 

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 póčn. 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 póčn. zm.) w 
związku z uchwałą nr 397/XV/2007 z dnia 14 listo-
pada 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi No-
winki, Rada Miejska w Piasecznie stwierdza zgod-
noċć niniejszego planu ze Studium Uwarunkowaĉ 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno i uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nowinki, zwany 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 in-
tegralną czćċcią. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, na podstawie przepisów odrćbnych, w 
tym terenów naraďonych na niebezpie-
czeĉstwo powodzi, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym, 

7) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeĉ w ich uďyt-
kowaniu, 

8) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

9) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania 
terenów, 

10) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleĉ dotyczących: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ze 
wzglćdu na brak w granicach planu obowią-
zujących w tym zakresie przepisów odrćb-
nych, 

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, ze wzglćdu 
na brak dla terenu objćtego granicami planu 
ustaleĉ w tym zakresie w studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno, 

3) terenów górniczych, terenów naraďonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz terenów 
naraďonych na niebezpieczeĉstwo osuwania 
sić mas ziemnych, ze wzglćdu na brak w 
granicach planu obowiązujących w tym za-
kresie przepisów odrćbnych. 

§ 4. 

Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2) wykaz nieuwzglćdnionych uwag do projektu 
planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 96 – 17857 – Poz. 1716 
 
3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 5. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objćtego planem. 

2. Nastćpujące ustalenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole cyfrowe i literowe okreċlające 
przeznaczenie terenów. 

3. Wskazuje sić oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi obowiązujące granice 
obszarów chronionych, ustanowionych odrćb-
nymi aktami prawnymi: 

1) granica Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego, 

2) granica strefy Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

4. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter 
informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały obowiązują łącznie z odpowiednimi usta-
leniami dla poszczególnych terenów. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Wyjaċnienie uďywanych pojćć 

§ 7. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

2) przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenami wynikającymi z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych, 

3) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treċci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu – naleďy przez to rozumieć ta-
kie przeznaczenie, które powinno przewaďać 
na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, 

5) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 
naleďy przez to rozumieć działki budowlane, 
które zostały wydzielone po wejċciu w ďycie 
niniejszej uchwały, w tym działki budowlane 
powstałe w wyniku rozwiązaĉ przestrzennych 
niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego 
układu komunikacyjnego, 

6) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć linić rozgraniczającą tereny o róď-
nym przeznaczeniu lub róďnych zasadach za-
gospodarowania, 

7) liniach proponowanych podziałów geodezyj-
nych – naleďy przez to rozumieć zalecane w 
planie, nie stanowiące ustaleĉ planu, linie 
podziału na działki budowlane terenu wyzna-
czonego liniami rozgraniczającymi, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, 
okreċlające najmniejszą dopuszczalną odle-
głoċć zewnćtrznego lica ċciany budynku w 
stosunku do linii rozgraniczających lub innych 
obiektów, od których te linie wyznaczono, bez 
wysunićtych poza ten obrys schodów, oka-
pów, otwartych ganków, zadaszeĉ, pasaďy o 
szerokoċci do 2m oraz balkonów, 

9) makroniwelacji terenu – naleďy przez to ro-
zumieć trwałe przekształcenie naturalnej 
rzečby terenu. Za makroniwelacjć nie uwaďa 
sić przekształcenia naturalnej rzečby terenu 
związanej z lokalizacją obiektów budowlanych 
na działce budowlanej, 

10) maksymalnym wskačniku intensywnoċci za-
budowy - naleďy przez to rozumieć stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych na danej działce bu-
dowlanej do jej powierzchni, 

11) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć ustaloną w planie najwićk-
szą odległoċć pomićdzy poziomem gruntu 
rodzimego przy najniďej połoďonym wejċciu 
do budynku, nie bćdącym wyłącznie wej-
ċciem do pomieszczeĉ technicznych i gospo-
darczych, a najwyďszym punktem przekrycia 
dachowego (stropodachowego), 

12) minimalnym procentowym wskačniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleďy przez 
to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 
wartoċć procentową stosunku niezabudowa-
nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 
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pokrytych roċlinnoċcią na gruncie rodzimym 
lub pod wodami, do powierzchni działki, 

13) zabudowie rekreacji indywidualnej – naleďy 
przez to rozumieć obiekty budowlane prze-
znaczone do pobytu sezonowego lub stałego, 
słuďące wypoczynkowi indywidualnemu uďyt-
kownika. 

Ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

Ustala sić, ďe nadrzćdnym celem realizacji ustaleĉ 
niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreċlenie warunków dotyczących kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoďliwi 
uzyskanie właċciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni, w tym w szczególnoċci uwzglćdnienie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zakazu loka-
lizacji obiektów i budynków tymczasowych, 
ograniczenia w moďliwoċci lokalizacji reklam i 
noċników reklamowych, ograniczenia w moď-
liwoċci lokalizacji dominant przestrzennych, 
ustalenia maksymalnych wysokoċci zabudowy, 
obowiązującej kolorystyki budynków, dopusz-
czalnej geometrii dachów, itd. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 
oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objćtym planem 

§ 9. 

Ustala sić, ďe na całym obszarze planu: 

1) dopuszcza sić zachowanie, przebudowć i wy-
mianć istniejących siedlisk rolniczych, 

2) zabrania sić lokalizowania obiektów tymcza-
sowych i prowizorycznych, nie związanych z 
realizacją inwestycji docelowych. Lokalizowa-
nie obiektów tymczasowych moďliwe jest jedy-
nie w obrćbie działki budowlanej, na której re-
alizowana jest inwestycja docelowa w czasie 
okreċlonym w pozwoleniu na budowć, 

3) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-
go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza sić utrzymania dotychczasowego 
uďytkowania rolniczego bez prawa zabudowy. 

§ 10. 

Ustala sić linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania okreċlone na rysunkach planu. 

 

§ 11. 

Ustala sić przeznaczenie terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone 
symbolem przeznaczenia RM, 

2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - 
oznaczone symbolem przeznaczenia MR, 

3) tereny lasów - oznaczone symbolem przezna-
czenia ZL, 

4) tereny zieleni naturalnej – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZN. 

§ 12. 

Ustala sić przeznaczenie terenów komunikacji 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-
sunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej - 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 

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

3) tereny dróg wewnćtrznych – oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KDW. 

§ 13. 

1. Wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
okreċlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-
rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi li-
niami. 

3. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-
kraczalnych linii zabudowy nakazuje sić lokali-
zacjć budynków na działce zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego i z uwzglćdnieniem 
wszystkich ustaleĉ planu. 

4. Dopuszcza sić remonty istniejącej zabudowy 
usytuowanej w pasie pomićdzy liniami rozgra-
niczającymi układu komunikacyjnego a nie-
przekraczalną linią zabudowy, z wykluczeniem 
powićkszenia kubaturowego. 

5. Na terenach objćtych planem zasady kształto-
wania zabudowy okreċla sić: 

1) maksymalna wysokoċć nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskačnikami okreċlonymi dla 
poszczególnych terenów, 
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2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o po-
dobnym charakterze (obiektów budowla-
nych nie bćdących budynkami), 

3) maksymalny wskačnik intensywnoċci zabu-
dowy - zgodnie ze wskačnikami okreċlonymi 
dla poszczególnych terenów, 

4) nakazuje sić dostosowanie architektury bu-
dynków i budowli projektowanych oraz 
przebudowywanych do otaczającego krajo-
brazu, poprzez staranne opracowanie pro-
jektowe, z zachowaniem zasad zawartych w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów, 

5) na całym obszarze planu zabrania sić lokali-
zowania obiektów o charakterze dominant 
przestrzennych, tj. obiektów budowlanych 
nie bćdących budynkami o maksymalnej 
wysokoċci powyďej 15,0m, w tym masztów 
telefonii komórkowej. 

§ 14. 

1. Drogi publiczne powinny być realizowane jako 
przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wy-
posaďone wysokiej klasy urządzeniami pomoc-
niczymi, małą architektura, nawierzchniami, 
itp. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji ogro-
dzeĉ: 

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych 
powinny być sytuowane w linii rozgrani-
czającej, z tym ďe dopuszcza sić ich miej-
scowe wycofanie w głąb działki w przy-
padku koniecznoċci ominićcia istniejących 
przeszkód (np. drzew, urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej itp.) oraz w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych, z zastrzeďe-
niem pkt 2 i pkt 8, 

2) na terenach oznaczonych symbolem ZN i 
ZL, zakazuje sić realizacji ogrodzeĉ, 

3) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoċci mniejszej 
niď 10,0m muszą zostać cofnićte o mini-
mum 2,0 m w stosunku do linii rozgrani-
czającej ustalonej w planie, 

4) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać sić na zewnątrz działki, 

5) maksymalna wysokoċć ogrodzenia nie 
moďe przekraczać 1,5m od poziomu tere-
nu, 

6) ogrodzenie powinno być aďurowe, powy-
ďej cokołu, przy czym dopuszcza sić reali-
zacjć ogrodzeĉ bez cokołów, 

7) wysokoċć cokołu nie moďe przekraczać 
0,6m, przy czym w celu umoďliwienia mi-
gracji drobnej fauny ustala sić nakaz wy-
konania w cokole otworów o ċrednicy 
10cm w maksymalnej odległoċci co 0,5m 
lub wykonanie przerw w cokole w mak-
symalnej odległoċci co 1,0m, 

8) dopuszcza sić stosowanie ďywopłotów w 
ogrodzeniach, 

9) linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-
głoċci min. 0,5m od gazociągu, 

10) ustala sić, ďe ogrodzenia powinny być od-
sunićte co najmniej 1,5m od górnej kra-
wćdzi skarpy rowów melioracyjnych. 

§ 15. 

Na całym obszarze planu zakazuje sić umieszcza-
nia znaków informacyjno - plastycznych i reklam. 

Ustalenia w zakresie scalania i podziałów  
terenów na działki budowlane 

§ 16. 

1. Ustala sić moďliwoċć scalania i podziałów ist-
niejących działek na działki budowlane, na wa-
runkach okreċlonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomoċciami i pod warunkiem zachowa-
nia nastćpujących zasad: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje sić wydzielenie niezbćdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi nowo 
wydzielanych działek budowlanych, 

3) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny być prostopadłe do linii 
rozgraniczających dróg publicznych oraz 
pasa drogowego nowo wydzielanych dróg 
wewnćtrznych, z tolerancją do 20°. 

2. Dopuszcza sić zainwestowanie nowo wydziela-
nych działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niď okreċlona w przepisach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów wyłącznie: 

1) w celu powićkszenia sąsiedniej nierucho-
moċci pod warunkiem, ďe działka, z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnić nie mniejszą, niď okreċlona w 
przepisach szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wy-
dzielanych działek budowlanych. 
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3. Granice nowo wydzielanych działek budowla-

nych naleďy wyznaczać w oparciu o linie roz-
graniczające, o których mowa w § 10. 

4. Dopuszcza sić moďliwoċć wydzielania terenów 
dla wewnćtrznego układu komunikacyjnego 
przy uwzglćdnieniu nastćpujących zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoċredni do-
stćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej, o 
której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza sić realizowanie obsługi i dostć-
pu, o których mowa w pkt 1, poprzez dro-
gi/ulice wewnćtrzne stanowiące współwła-
snoċć wszystkich właċcicieli nieruchomoċci, 
dla których korzystanie z nich jest konieczne 
lub ustanowienia słuďebnoċci na nierucho-
moċciach przeznaczonych do zabudowy. 

5. Dopuszcza sić zabudowć na działkach mniej-
szych niď okreċlone w ustaleniach dla poszcze-
gólnych terenów, pod warunkiem, ďe podział 
został dokonany przed wejċciem w ďycie planu. 

6. Dopuszcza sić 10% odstćpstwo od ustaleĉ w 
zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych działek budowlanych, dla jednej nowo 
wydzielonej działki, która nie spełnia wymo-
gów minimalnej powierzchni nowo wydziela-
nych działek budowlanych okreċlonych w usta-
leniach szczegółowych dla poszczególnych te-
renów. 

Zasady ochrony ċrodowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 17. 

1. Wskazuje sić granice Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego, oznaczone na rysunku planu. 

2. Wskazuje sić granice otuliny Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego, obejmujące obszar po-
łoďony pomićdzy granicą Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego, o której mowa w ust. 1 a po-
łudniową granicą planu. 

3. Na obszarach, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 
obowiązują przepisy okreċlone w ustawie o 
ochronie przyrody i rozporządzeniu Wojewody 
Mazowieckiego dotyczącym tych obszarów 
oraz planie ochrony Parku. 

4. Wskazuje sić granice Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, oznaczone na rysun-
ku planu. 

5. Na obszarze, o którym mowa w ust. 4 obowią-
zują przepisy okreċlone w ustawie o ochronie 
przyrody i rozporządzeniu Wojewody Mazo-
wieckiego dotyczącym tego obszaru. 

6. Ustala sić, ďe na całym obszarze planu obowią-
zują nastćpujące zasady ochrony i kształtowa-
nia ċrodowiska: 

1) ustala sić nakaz maksymalnej ochrony ist-
niejącej szaty roċlinnej cennej pod wzglć-
dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala sić ochronć szczególnie cennych 
siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk 
grzybów, roċlin i zwierząt gatunków chro-
nionych podlegających ochronie na pod-
stawie obowiązujących przepisów krajo-
wych i mićdzynarodowych, 

3) ustala sić obowiązek zachowania walorów 
ċrodowiska przyrodniczego, a przede 
wszystkim istniejącej zieleni wysokiej, po-
jedynczych drzew oraz zadrzewieĉ przy-
droďnych, wycinkć drzew oraz likwidacjć 
zadrzewieĉ dopuszcza sić wyłącznie w 
przypadku zagroďenia bezpieczeĉstwa ďy-
cia ludzi lub nieuniknionej kolizji z urzą-
dzeniami lub obiektami infrastruktury 
technicznej, w tym dróg oraz budynkami i 
obiektami dopuszczonymi do realizacji w 
poszczególnych terenach, 

4) zakazuje sić lokalizowania obiektów bu-
dowlanych w odległoċci mniejszej niď: 

a) 100,0m od linii brzegowej rzeki Zielonej 
(zwanej równieď Czarną), stanowiącej 
zachodnią granicć planu, 

b) 25,0m od granicy kompleksów leċnych 
stanowiących wschodnią granicć planu, 

5) ustala sić zakaz wykonywania makroniwe-
lacji terenów, za wyjątkiem działaĉ nie-
zbćdnych do realizacji urządzeĉ i obiektów 
infrastruktury technicznej, w tym dróg, 

6) ustala sić zakaz prowadzenia prac pogar-
szających warunki siedliskowe oraz pro-
wadzących do zanieczyszczania terenów w 
otoczeniu zabudowy, 

7) ustala sić zakaz podejmowania działaĉ 
prowadzących do zmiany stosunków 
wodnych, 

8) wprowadza sić ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogą negatywnie wpłynąć na stan 
tych wód oraz nakaz podłączenia wszyst-
kich obiektów do sieci gminnych po ich 
realizacji, 

9) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeĉ gazem ziemnym, 
olejem nisko siarkowym lub innymi pali-
wami ekologicznie czystymi, w tym stały-
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mi, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami odrćbnymi, 

10) ustala sić zakaz lokalizacji w obszarze pla-
nu przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrćbnych, za wyjątkiem ele-
mentów niezbćdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania gminnych i ponadlokal-
nych systemów inďynieryjnych, 

11) oddziaływanie na ċrodowisko przekracza-
jące dopuszczalne wielkoċci poprzez emi-
sjć substancji i energii, w szczególnoċci 
dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powie-
trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, winno zamykać sić na terenie 
działki budowlanej lub zespołu działek na 
jakiej jest wytwarzane, 

12) ustala sić obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej iloċci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 

13) okreċla sić minimalną wielkoċć działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów, 

14) okreċla sić minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

15) przyjmuje sić kwalifikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku w rozumieniu ustawy pra-
wo ochrony ċrodowiska i zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Ċrodowiska w spra-
wie progowych wartoċci poziomów hałasu 
wskazuje sić: 

a) wartoċć progową poziomu hałasu do-
puszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla go-
dzin dziennych – 55dB i dla godzin noc-
nych 50dB, 

b) wartoċć progową poziomu hałasu do-
puszczalnego dla terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych oraz terenów zabu-
dowy zagrodowej dla godzin dziennych 
– 60dB i dla godzin nocnych 50dB. 

Ogólne zasady dotyczące  
infrastruktury technicznej 

§ 18. 

1. Przyjmuje sić objćcie całego obszaru planu w 
zorganizowane zaopatrzenie w wodć oraz 
odprowadzanie ċcieków sanitarnych do 
gminnej, zbiorczej sieci wodno - kanalizacyj-
nej. 

2. Ustala sić nakaz podłączenia istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy do gminnych syste-
mów inďynieryjnych (wodociągów i kanaliza-
cji) po ich realizacji. 

3. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie 
ċcieków czy urządzenia telekomunikacyjne na 
podstawie opracowaĉ technicznych, na całym 
obszarze planu, bez koniecznoċci zmiany ni-
niejszego planu, pod warunkiem, ďe ewentu-
alna uciąďliwoċć tychďe nie bćdzie wykraczać 
poza granice lokalizacji. 

4. W liniach rozgraniczających dróg naleďy re-
zerwować tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

5. Przez tereny inne, niď przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a wićc takďe przez tereny działek 
prywatnych), dopuszcza sić prowadzenie li-
niowych elementów infrastruktury technicz-
nej oraz lokalizacjć związanych z nimi urzą-
dzeĉ. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleďy 
- w miarć moďliwoċci - unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej. 
W przypadku nieuniknionej kolizji projekto-
wanego zagospodarowania z tymi elemen-
tami naleďy je przenieċć lub odpowiednio 
zmodyfikować, przy uwzglćdnieniu uwarun-
kowaĉ wynikających z przepisów szczegól-
nych oraz warunków okreċlonych przez ope-
ratora(ów). W szczególnoċci dotyczy to prze-
budowy napowietrznych linii energetycznych 
ċredniego i niskiego napićcia na sieci kablo-
we. 

7. W ogrodzeniu naleďy sytuować szafki gazowe 
i energetyczne zapewniając do nich dostćp od 
strony ulicy. 

8. Powiązania komunikacyjne z zewnćtrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlo-
kalnym zapewnia droga oznaczona symbo-
lem 1.KDL wyznaczone na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi. 

9. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KDL, KDD dopuszcza 
sić lokalizacjć ċcieďek rowerowych. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właċciciele posesji zapewniają na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikającej z usta-
lonych wskačników w ust. 11. 
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11. Ustala sić nastćpujące minimalne wskačniki 

parkingowe dla: 

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

2) zabudowy rekreacji indywidualnej - 2m.p. / 
1 dom. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 19. 

1. Ustala sić, ďe dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1.RM obowiązują na-
stćpujące zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa zagrodowa. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje sić istniejącą zabudowć, z pra-
wem do działaĉ remontowych, przebudo-
wy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala sić realizacjć zabudowy zagrodo-
wej, przy czym w obrćbie siedliska do-
puszcza sić realizacjć budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych, 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, inwen-
tarskiej i gospodarczej do 10,0m, 

4) dopuszcza sić moďliwoċć lokalizowania 
parterowych garaďy - których wysokoċć 
nie moďe przekraczać 6,0m, 

5) ustala sić maksymalną intensywnoċć za-
budowy - 0,5, 

6) parkingi i garaďe dla wszystkich istnieją-
cych lub nowo wznoszonych obiektów 
powinny być zlokalizowane na terenie 
działki lub zespołu działek budowlanych, 
na której obiekty istnieją lub bćdą wzno-
szone - wg wskačnika okreċlonego w § 18, 

7) nakazuje sić realizacjć dachów o zmiennej 
geometrii, o nachyleniu połaci dachowych 
wynoszącym 30° - 45°; 

8) na dachach naleďy stosować tradycyjne 
materiały wykoĉczeniowe, w tym da-
chówkć, blachodachówkć, gont, strzechć, 

9) ustala sić nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoĉczeniowych na elewa-
cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 
ceramicznych okładzin elewacyjnych 
drewna, szkła i kamienia, 

 

10) ustala sić obowiązującą kolorystykć bu-
dynków: 

a) dachy powinny mieć kolorystykć w od-
cieniach od ciemnej czerwieni do czer-
wonawego brązu lub odcieniach szaro-
ċci i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-
lory pastelowe, białe, szare lub grafito-
we, 

11) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejących budynków naleďy stosować 
zasady, o których mowa w pkt 7 - 10, 

12) zasady, o których mowa w pkt 7 - 10 nale-
ďy stosować w przypadku realizacji budyn-
ków gospodarczych, budynków inwentar-
skich i garaďy. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala sić minimalną powierzchnić nowo 
wydzielanych działek przeznaczonych do re-
alizacji jednego siedliska 2500m, 

3) ustala sić, ďe front nowo wydzielanej działki 
do realizacji siedliska nie moďe być mniejszy 
niď 35m. 

5. W zakresie ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego oraz szczególnych wa-
runków zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich uďytkowaniu ze wzglćdu na wy-
magania ochrony ċrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) ustala sić, ďe minimalny procent powierzch-
ni biologicznie czynnej terenu przeznaczo-
nego do realizacji jednego siedliska, nie 
moďe być mniejszy niď 80%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 
§ 18, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 20. 

1. Ustala sić, ďe dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1.MR, 2.MR, 3.MR, 
4.MR, 5.MR obowiązują nastćpujące zasady 
zagospodarowania i zabudowy: 
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2. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidual-

nej. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje sić istniejącą zabudowć, z pra-
wem do działaĉ remontowych, przebudo-
wy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala sić realizacjć zabudowy rekreacji 
indywidualnej w formie wolnostojące, 

3) dopuszcza sić moďliwoċć lokalizowania 
parterowych budynków gospodarczych i 
garaďy - których wysokoċć nie moďe prze-
kraczać 6,0m, 

4) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudo-
wy rekreacji indywidualnej do 10,0m, 

5) ustala sić maksymalną intensywnoċć za-
budowy - 0,6, 

6) parkingi i garaďe dla wszystkich istnieją-
cych lub nowo wznoszonych obiektów 
powinny być zlokalizowane na terenie 
działki lub zespołu działek budowlanych, 
na której obiekty istnieją lub bćdą wzno-
szone - wg wskačnika okreċlonego w § 18, 

7) nakazuje sić realizacjć dachów o zmiennej 
geometrii, o nachyleniu połaci dachowych 
wynoszącym 30° - 45°; 

8) na dachach naleďy stosować tradycyjne 
materiały wykoĉczeniowe, w tym da-
chówkć, blachodachówkć, gont, strzechć, 

9) ustala sić nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoĉczeniowych na elewa-
cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 
ceramicznych okładzin elewacyjnych 
drewna, szkła i kamienia, wykluczając 
moďliwoċć uďycia materiałów bćdących 
imitacją naturalnych, 

10) ustala sić obowiązującą kolorystykć bu-
dynków: 

a) dachy powinny mieć kolorystykć w od-
cieniach od ciemnej czerwieni do czer-
wonawego brązu lub odcieniach szaro-
ċci i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-
lory pastelowe, białe, szare lub grafito-
we, 

11) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejących budynków naleďy stosować 
zasady, o których mowa w pkt 7 - 10, 

12) zasady, o których mowa w pkt 7 - 10 nale-
ďy stosować w przypadku realizacji budyn-
ków gospodarczych i garaďy. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala sić minimalną powierzchnić nowo 
wydzielanych działek budowlanych – 
2500m2, 

3) ustala sić, ďe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej nie moďe być mniejszy niď – 
35m. 

5. W zakresie ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego oraz szczególnych wa-
runków zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich uďytkowaniu ze wzglćdu na wy-
magania ochrony ċrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) ustala sić, ďe minimalny procent powierzch-
ni biologicznie czynnej działki budowlanej 
lub zespołu działek budowlanych zlokalizo-
wanych w obrćbie tego samego terenu, do 
których inwestor posiada tytuł prawny nie 
moďe być mniejszy niď 80%, 

3) ustala sić nakaz zachowania leċnego charak-
teru nowo wydzielanych działek budowla-
nych z gruntów leċnych. Wycinkć drzew le-
ċnych dopuszcza sić wyłącznie z w przypad-
ku nieuniknionej kolizji z docelowym zago-
spodarowaniem działek budowlanych, tj. lo-
kalizacją budynku rekreacyjnego, dojazdu 
do działki i obiektów na niej lokalizowanych 
oraz realizacją infrastruktury technicznej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami rozdział 4 i 5 oraz 
§ 18, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 21. 

1. Ustala sić, ďe dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: lasy. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli, a takďe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie związanego z przezna-
czeniem terenów, 
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2) ustala sić nakaz prowadzenia gospodarki le-
ċnej zgodnie z ustawą o lasach. 

§ 22. 

1. Ustala sić, ďe dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1.ZN, 2.ZN, 3.ZN, 4.ZN 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: zieleĉ naturalna, 
chroniona. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli, a takďe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie związanego z przezna-
czeniem terenów, z zastrzeďeniem pkt 2, 

2) zachowuje sić istniejącą zabudowć zagro-
dową, rekreacyjną i mieszkaniową jednoro-
dzinną wraz z istniejącymi niezbćdnymi do-
jazdami, z prawem do działaĉ remonto-

wych, przebudowy oraz koniecznej wymia-
ny, 

3) ustala sić nakaz zachowania istniejącej zie-
leni i jej obecnego charakteru, 

4) ustala sić zakaz zmieniania naturalnego cha-
rakteru cieków i zbiorników wodnych. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 23. 

1. Układ drogowo-uliczny stanowią drogi lokalne, 
dojazdowe a takďe drogi wewnćtrzne wyzna-
czone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu oraz drogi publiczne połoďone poza gra-
nicami planu. 

2. Drogi, lokalne i dojazdowe tworzą publiczny 
układ komunikacyjny. 

3. W obszarze planu ustala sić nastćpujące ciągi 
komunikacyjne: 

 
L.p. nazwa drogi / ulicy symbol  

przeznaczenia 
klasa minimalna szerokoċć  

w liniach rozgraniczających 
(m) 

1. droga istniejąca (ulica Trakt Warecki) 1.KDL Lokalna 12 

2. droga istniejąca/ projektowana 1.KDD dojazdowa 10 

3. droga istniejąca/ projektowana 2.KDD dojazdowa 10 

4. droga istniejąca/ projektowana 3.KDD dojazdowa 10 

5. droga istniejąca 1.KDW wewnćtrzna 6 

6. droga istniejąca 2.KDW wewnćtrzna 7 

 
§ 24. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 
komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg 
ustala sić pasy terenu okreċlone liniami roz-
graniczającymi na rysunku planu. 

2. Ustala sić minimalne szerokoċci pasa ruchu: 

1) dla dróg oznaczonych symbolem KDL – 
3,00m, 

2) dla dróg oznaczonych symbolem KDD – 
2,50m, 

3) dla dróg oznaczonych symbolem KDW – 
2,50m. 

3. W liniach rozgraniczających dróg KDL, KDD 
dopuszcza sić: 

1) przebudowć i remont istniejących budowli 
drogowych, 

2) realizacjć chodników, ċcieďek rowerowych 
jednokierunkowych lub dwukierunkowych i 
ċcieďek, z których korzystać mogą równieď 
piesi, na warunkach okreċlonych w przepi-

sach odrćbnych dotyczących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi oraz innych obiektów i urządzeĉ słu-
ďących komunikacji publicznej, takich jak: 
zatoki i przystanki autobusowe, 

3) realizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeĉ bez-
pieczeĉstwa ruchu drogowego, takich jak: 
znaki drogowe pionowe i poziome, drogo-
wskazy, sygnalizatory ċwietlne w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi, 

4) realizacjć zieleni niskiej i wysokiej. 

4. W liniach rozgraniczających dróg ustala sić 
zakaz realizacji tablic i znaków reklamowych. 

5. Dla nowotworzonych dróg wewnćtrznych, 
niewyznaczonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi ustala sić min. szerokoċć: 

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

2) dla dróg o długoċci powyďej 150,0m – 8,0m. 
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Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodć 

§ 25. 

1. Ustala sić zaopatrzenie obszaru objćtego pla-
nem w wodć z gminnej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujćcia wody znajdujące sić 
poza obszarem planu. 

2. Ustala sić, ďe dostawa wody poprzez indywi-
dualne przyłącza na warunkach okreċlonych 
przez zarządcć sieci. 

3. Ustala sić, ďe dla zapewnienia pewnoċci do-
stawy wody na całym obszarze objćtym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana bćdzie w 
układzie zamknićtym, pierċcieniowym. 

4. Niezaleďnie od zasilania, z sieci wodociągowej 
naleďy przewidzieć zaopatrzenie ludnoċci w 
wodć z awaryjnych studni publicznych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Kanalizacja 

§ 26. 

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

2. Ustala sić zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych ċcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów ċciekowych. 

3. Ustala sić odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy zagrodowej i zabudo-
wy rekreacji indywidualnej powierzchniowo 
na teren własnej działki, 

2) z dróg publicznych do rowów melioracyj-
nych, zbiorników retencyjnych lub studni 
chłonnych, przy czym na inwestorów nakła-
da sić obowiązek wyboru najbardziej ko-
rzystnego sposobu odprowadzania tych 
wód przy uwzglćdnieniu kryterium przeciw-
działania powodzi i suszy, 

3) dopuszcza sić lokalizowanie urządzeĉ, o któ-
rych mowa w pkt 2 na całym obszarze pla-
nu, bez koniecznoċci zmiany niniejszego 
planu, 

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

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

Elektroenergetyka 

§ 27. 

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 ċredniego i niskiego napićcia 
od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właċciwego Zakładu Energetycz-
nego. 

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

4. Ustala sić rezerwy terenu dla realizacji przyłą-
czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-
niu przepisów odrćbnych, na terenach poło-
ďonych w liniach rozgraniczających ulic. 

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

6. Ustala sić prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róďnych napićciach po oddziel-
nych trasach; dopuszcza sić jednak w uza-
sadnionych przypadkach prowadzenie elek-
troenergetycznych linii SN i nn na wspólnych 
słupach. 

7. Preferuje sić stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji 
w wykonaniu wnćtrzowym, przy czym do-
puszcza sić ze wzglćdów technicznie uzasad-
nionych stosowanie linii elektroenergetycz-
nych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 
transformatorowych SN/nn w wykonaniu 
słupowym. 

8. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urządzeĉ elektro-
energetycznych, powstała w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym równieď wynikającego ze zmiany prze-
znaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi bćdzie sić odbywać w 
uzgodnieniu i na warunkach okreċlonych 
przez właċciwego operatora systemu elektro-
energetycznego według zasad okreċlonych w 
przepisach prawa energetycznego. 
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9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-

szczególnych działek budowlanych powinny 
przewidywać rezerwacjć miejsc i terenów dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycz-
nej niezbćdnych dla zaopatrzenia lokalizowa-
nych na tych terenach budynków i budowli w 
energić elektryczną a takďe oċwietlenia wokół 
obiektów. 

10. Zakazuje sić nasadzeĉ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokoċć moďe przekraczać 3,0m. 

11. Nakazuje sić przycinanie drzew i krzewów 
rosnących pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 28. 

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 ċredniego ci-
ċnienia, na warunkach okreċlonych przez za-
rządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moďliwa, o ile spełnione 
bćdą warunki techniczne i zostaną zawarte od-
powiednie porozumienia pomićdzy dostawcą i 
odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoċci pod-
stawowe i strefy bezpieczeĉstwa zgodne z wa-
runkami wynikającymi z przepisów odrćbnych. 

4. Ustala sić zasadć prowadzenia projektowanych 
gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, w odległoċci 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 okreċlonymi przez Zarządcć sieci. 

5. W celu wykonywania bieďących napraw i kon-
serwacji ustala sić koniecznoċć zapewnienia 
dostćpu do liniowych urządzeĉ uzbrojenia ga-
zowego. 

6. Dla zabudowy zagrodowej i zabudowy rekreacji 
indywidualnej szafki gazowe (otwierane na ze-
wnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane 
w linii ogrodzeĉ, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią 
gazową. 

7. Gazociągi, które w wyniku przebudowy ulic i 
dróg znalazłyby sić pod jezdnią, naleďy prze-
nieċć w pas drogowy poza jezdnią na koszt in-
westora budowy. 

8. Ustala sić nakaz zabezpieczenia w trakcie prze-
budowy dróg istniejących gazociągów przed 
uszkodzeniem przez sprzed budowlany i samo-
chody. 

9. Dla gazociągów i urządzeĉ gazowych ustala sić 
nakaz zachowania warunków technicznych 
okreċlonych w przepisach odrćbnych. 

Usuwanie nieczystoċci stałych i płynnych 

§ 29. 

1. Ustala sić, ďe odpady stałe bćdą wywoďone na 
składowisko odpadów komunalnych wskazane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z 
Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

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

3. Ustala sić zabezpieczenie moďliwoċci segrego-
wania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczegółowymi 
oraz przepisami prawa miejscowego obowiązu-
jącego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje sić odprowadzenie ċcie-
ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

5. Tymczasowo ċcieki sanitarne winny być wywo-
ďone do punktu zlewnego oczyszczalni ċcieków. 

Ciepłownictwo 

§ 30. 

1. Ustala sić, ďe istniejące i projektowane budynki 
bćdą posiadały własne, indywidualne čródła 
ciepła. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: 
gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia 
elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym 
stałe, których stosowanie jest zgodne z ustawą 
prawo ochrony ċrodowiska. Warunki technicz-
ne zasilania obszaru pozwalają do celów 
grzewczych stosować bez ograniczeĉ iloċcio-
wych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lek-
ki) jak i energić elektryczną. 

3. Do realizacji indywidualnych čródeł ciepła na-
leďy stosować technologie czyste ekologicznie, 
przy czym dopuszcza sić stosowanie pomp 
ciepła. 

Telekomunikacja 

§ 31. 

1. Ustala sić zaopatrzenie istniejących i projekto-
wanych budynków w sieć telekomunikacyjną 
doziemną, w oparciu o istniejącą i projektowa-
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ną sieć, na warunkach okreċlonych przez za-
rządzającego siecią. 

2. Dopuszcza sić budowć sieci telekomunikacyj-
nej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza sić lokalizacjć urządzeĉ telekomuni-
kacyjnych dla nowych inwestycji na całym ob-
szarze objćtym planem. 

Melioracje 

§ 32. 

1. Ustala sić nakaz zachowania istniejących ro-
wów melioracyjnych i Kanałów Przerzutowego, 
przy czym dopuszcza sić wznoszenie budowli 
przejazdowych w miejscu z projektowanymi i 
przebudowanymi drogami, przy czy działania 
na Kanale Przerzutowym naleďy uzgadniać z 
jego administratorem. 

2. Ustala sić nakaz zapewnienia dostćpu do urzą-
dzeĉ melioracyjnych dla słuďb odpowiedzial-
nych za ich utrzymanie oraz słuďb ratowni-
czych. 

3. Ustala sić obowiązek uzgadniania wszelkich 
działaĉ na rowach melioracyjnych i Kanale 
Przerzutowym z jednostkami okreċlonymi w 
przepisach odrćbnych. 

4. Ustala sić obowiązek utrzymania przez właċci-
cieli działek urządzeĉ melioracyjnych poprzez 
naprawy rurociągów w granicach własnej 
działki oraz konserwacjć rowów melioracyj-
nych, w tym dla urządzeĉ przebudowywanych 
lub likwidowanych, do czasu zakoĉczenia prac 
na tych urządzeniach, w terminach i z czćsto-
tliwoċcią zapewniającą ich dobry stan tech-
niczny, jednak nie rzadziej niď raz w roku. 

 

5. W sytuacjach uzasadnionych bezpieczeĉstwem 
ludzi lub warunkami geologiczno – inďynier-
skimi dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ słuďą-
cych dostosowaniu warunków gruntowo – 
wodnych do zagospodarowania terenu. 

Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 33. 

Dla terenu objćtego planem do spraw wszczćtych 
przed dniem wejċcia w ďycie planu, a nie zakoĉ-
czonych decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia 
planu. 

§ 34. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sić 
jednorazową opłatć od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci w wysokoċci: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami RM, 
MR, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDL, 
KDD, KDW, ZL, ZN. 

§ 35. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 36. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzćdu Miasta i Gminy. 

§ 37. 

Uchwała wchodzi w ďycie 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 2 
do uchwały nr 1311/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzglćdnionych uwag do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowinki 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla nierucho-
moċci której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta, burmistrza, 
albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr....... 

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

Uwagi 

Uwaga  
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 17.09.09 Aleksandra Lea 
Nowakowska 

Dopuszczenie zabudowy na 
działce 

65/5 3.ZL  -  - Zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

2 22.09.09 Marianna Grochowska Przeznaczenie działki na 
zabudowć rekreacyjną i lasy 

30 1.ZN  -  - Zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

3 02.10.09 Hanna Kuleta 

 

Zastrzeďenie do projektu 
planu 

- -  -  - Nie okreċlono zakresu uwagi 

4 09.10.09 Małgorzata Chmielew-
ska 

1.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na realizacjć 
drogi 3.KDD na działce 

3.Połaczenie dróg 1.KDD i 
4.KDD 

4.Dopuszczenie realizacji 
zabudowy przy kanale 

5.brak zapisów o regulacji 
kanału 

28,51, 45 1.KDL, 3.KDD, 
4.MR, 5.MR, 
1.ZN 

 -  - 1.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.droga niezbćdna do zapewnie-
nia wjazdu w kierunku kanału – 
ze wzglćdu na to, ďe zaplecze 
działki stanowią tereny otwarte 
istnieje moďliwoċć likwidacji 
placu manewrowego na 
zakoĉczeniu drogi 

3.Zmiana niemoďliwa ze wzglćdu 
na ochronny charakter zieleni 
połoďonej w terenie 1.ZN oraz 
zasićg tych terenów ustalony w 
trakcie uzgodnieĉ – przy czym 
zachowuje sić istniejące drogi 

4. zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

5.kanał połoďony poza granicami 
planu. 

5 01.10.09 Marcin Kowalczyk 1.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 6.KDD 

3.dopuszczenie zabudowy na 
działce 

65/6 1.KDL, 6.KDD, 
3.ZL 

+2 -1,3 +2 -1,3 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.pozostawienie drogi w stanie 
istniejącym nie wpłynie na 
zmianć obsługi komunikacyjnej 
działek oraz moďliwoċci 
zapewnienia dostćpu do kanału 

3. zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

6 12.10.09 Jerzy Michał Humin 1.brak oznaczenia numeru 
uchwały i daty uchwały Rady 
Miejskiej 

2.brak istniejących budynków 
na mapie 

- -  -  - 1.do publicznego wglądu 
wykłada sić projekt uchwały 
Rady Miejskiej stąd brak numeru 
i dnia podjćcia uchwały w 
sprawie uchwalenia planu 
miejscowego 

2.w projekcie planu zachowuje 
sić istniejące zabudowania 
pomimo braku ich na mapie 
pozyskanej z zasobu starostwa 
powiatowego 

7 13.10.09 Lech Montewski Udostćpnienie materiałów z 
wyłoďenia 

- -  -  - Uwaga nie wnosi treċci do 
wyłoďonego projektu planu 

8 15.10.09 Marida Postek 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

66/3 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 

9 15.10.09 Stefan Lewiĉski Przeznaczenie działki pod 
zabudowć 

32 1.ZN  -  - Zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

10 20.10.09 Hubert i Agnieszka 
Ċwietlik 

1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

65/13, 65/14 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 
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11 20.10.09 Maria Ċwietlik 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

65/16 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 

12 20.10.09 Renata Adamczyk 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 6.KDD 

65/14, 65/7 1.KDL, 6.MR, 
6.KDD 

+2 -1 +2 -1 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2. pozostawienie drogi w stanie 
istniejącym nie wpłynie na 
zmianć obsługi komunikacyjnej 
działek oraz moďliwoċci 
zapewnienia dostćpu do kanału 

13 20.10.09 Regina Wiewióra 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

68 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 

14 20.10.09 Tomasz Ulanowski 1.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 7.KDD 

3.brak zgody na okreċlenie 
wysokoċci ogrodzeĉ 1,5 m 

4.dopuszczenie przydomo-
wych oczyszczalni ċcieków 

75 1.KDL, 7.KDD, 
7.MR 

+ pkt 2 - 1, 3, 4 + pkt 2 - 1, 3, 4 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.istniejące podziały geodezyjne 
umoďliwiają obsługć komunika-
cyjną działek poprzez wydzielone 
drogi wewnćtrzne 

3.zmiana niezgodna z przepisami 
w zakresie ochrony ChPK 

4.zmiana moďe mieć negatywny 
wpływ na ochronć ChPK 

15 20.10.09 Renata Adamczyk 1.brak zgody na poszerzenie 
drogi 6.KDD 

2.dopuszczenie zabudowy na 
działce 

65/8, 65/7 6.KDD, 4.ZL +1 -2 +1 -2 1. pozostawienie drogi w stanie 
istniejącym nie wpłynie na 
zmianć obsługi komunikacyjnej 
działek oraz moďliwoċci 
zapewnienia dostćpu do kanału 

2.zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

16 16.10.08 Elďbieta Piskorska 1. brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL (ze wzglćdu na 
istniejące drzewa o wysokich 
walorach przyrodniczych) 

2.brak istniejących zabudo-
waĉ na mapie 

3.dopuszczenie ujćć wody 
indywidualnych i szamb 

4.dopuszczenie stosowania 
pomp ciepła 

33 1.KDL, 2.MR, 
2.KDD, 1.ZN, 
1.ZL 

+4 -1,2,3 +4 -1,2,3 1.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2. w projekcie planu zachowuje 
sić istniejące zabudowania 
pomimo braku ich na mapie 
pozyskanej z zasobu starostwa 
powiatowego 

3.zmiana niezgodna z uzgodnie-
niem planu w zakresie ochrony 
sanitarnej - zmiana moďe mieć 
negatywny wpływ na ochronć 
ChPK 

4.projekt planu dopuszcza 
stosowanie ekologicznych čródeł 
zaopatrzenia w ciepło 

17 20.10.09 Boďena Paszko 1.brak istniejących zabudo-
waĉ na mapie 

2.zachowanie istniejącej drogi 
dojazdowej do działki 

31/1 1.ZN +2 -1 +2 -1 1. w projekcie planu zachowuje 
sić istniejące zabudowania 
pomimo braku ich na mapie 
pozyskanej z zasobu starostwa 
powiatowego 

2.w projekcie planu zachowuje 
sić istniejące drogi i dojazdy do 
działek 

18 20.10.09 Krystyna i Bogusław 
Lachowski 

1.przeznaczenie działki na 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną 

2. brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

3.dopuszczenie stosowania 
ďywopłotów 

4.dopuszczenie stosowania 
elektrowni wiatrowych, pomp 
ciepła i paneli słonecznych 

5.brak zgody na realizacjć 
drogi 3.KDD 

37 1.KDL, 3.MR, 
1.ZL, 3.KDD 

+3, 4, 5 -1, 2 +3, 4, 5 -1, 2 1. zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK 

2. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

3.bez uwag 

4. projekt planu dopuszcza 
stosowanie ekologicznych čródeł 
zaopatrzenia w ciepło 

5.istniejące zagospodarowanie 
umoďliwia zachowanie drogi w 
stanie istniejącym jako drogi 
wewnćtrznej 

19 23.10.09 Zdzisław Staszewski Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

53/3, 53/5 1.KDL  -  - ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

20 21.10.09 Leokadia Dąbrowska 1.brak zgody na poszerzenie 
drogi 6.KDD 

2.przeznaczenie działki pod 
zabudowć 

3. brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

65/11 2.KDL, 6.KDD, 
4.ZL 

+1 -2, 3 +1 -2, 3 1. pozostawienie drogi w stanie 
istniejącym nie wpłynie na 
zmianć obsługi komunikacyjnej 
działek oraz moďliwoċci 
zapewnienia dostćpu do kanału 

2.zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

3. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 
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21 20.10.09 Katarzyna Marchlewska 1.brak zgody na poszerzenie 
dróg 1.KDD, 2.KDD 

16 1.KDD, 2.KDD + - + - Istniejące podziały geodezyjne 
oraz istniejące zagospodarowa-
nie terenów umoďliwia 
odstąpienie od poszerzania drogi 
na KDD na działce 33 oraz drogi 
1.KDD na południowej granicy 
działki 16. Rezygnacja z 
poszerzenia dróg na całym 
przebiegu znacząco utrudni 
obsługć komunikacyjną działek 
połoďonych wewnątrz terenu 
1.MR. 

22 20.10.09 Sylwester Andziak 1.brak zgody na poszerzenie 
dróg 1.KDD, 2.KDD 

16 1.KDD, 2.KDD + - + - Istniejące podziały geodezyjne 
oraz istniejące zagospodarowa-
nie terenów umoďliwia 
odstąpienie od poszerzania drogi 
na KDD na działce 33 oraz drogi 
1.KDD na południowej granicy 
działki 16. Rezygnacja z 
poszerzenia dróg na całym 
przebiegu znacząco utrudni 
obsługć komunikacyjną działek 
połoďonych wewnątrz terenu 
1.MR. 

23 23.10.09 Adam, Marek Wierzbicki 1.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

23 1.KDL, 1.KDD, 
2.KDD 

+ pkt 1 - pkt 2 + pkt 1 - pkt 2 1. Istniejące podziały geodezyjne 
oraz istniejące zagospodarowa-
nie terenów umoďliwia 
odstąpienie od poszerzania drogi 
na KDD na działce 33 oraz drogi 
1.KDD na południowej granicy 
działki 16. Rezygnacja z 
poszerzenia dróg na całym 
przebiegu znacząco utrudni 
obsługć komunikacyjną działek 
połoďonych wewnątrz terenu 
1.MR. 

2.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi 
Nowinki. 

24 23.10.09 Małgorzata Mierďyĉska 1.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

77 1.KDL, 7.KDD, 
8.KDD 

+ pkt 1 - pkt 2 + pkt 1 - pkt 2 1. istniejące podziały geodezyjne 
umoďliwiają obsługć komunika-
cyjną działek poprzez wydzielone 
drogi wewnćtrzne 

2.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi 
Nowinki. 

25 26.10.09 Mirosław Domienik Brak zgody na poszerzenie 
drogi 

- -  -  - Składający wniosek nie okreċlił 
działki ani drogi, w sprawie, 
której składa uwagć 

26 26.10.09 Jan, Sławomir, Beata 
Chojnaccy 

Brak zgody na poszerzenie 
drogi 

- -  -  - Składający wniosek nie okreċlił 
działki ani drogi, w sprawie, 
której składa uwagć 

27 27.10.09 Janusz Lewiĉski 1.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

79 1.KDL, 8.KDD + pkt 1 - pkt 2 + pkt 1 - pkt 2 1. istniejące podziały geodezyjne 
umoďliwiają obsługć komunika-
cyjną działek poprzez wydzielone 
drogi wewnćtrzne 

2.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi 
Nowinki. 

28 27.10.09 Małgorzata Andruszkie-
wicz 

1.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

71 1.KDL, 7.KDD + pkt 1 - pkt 2 + pkt 1 - pkt 2 1. istniejące podziały geodezyjne 
umoďliwiają obsługć komunika-
cyjną działek poprzez wydzielone 
drogi wewnćtrzne 

2.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi 
Nowinki. 

29 27.10.09 Tadeusz Rzeszotek 1.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych, w tym 
drogi 8.KDD 

2.brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

3.brak istniejących budynków 
na mapie 

79 1.KDL, 8.KDD + pkt 1 - pkt 2 + pkt 1 - pkt 2 1. istniejące podziały geodezyjne 
umoďliwiają obsługć komunika-
cyjną działek poprzez wydzielone 
drogi wewnćtrzne 

2.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi 
Nowinki. 

3. w projekcie planu zachowuje 
sić istniejące zabudowania 
pomimo braku ich na mapie 
pozyskanej z zasobu starostwa 
powiatowego 

30 27.10.09 Janusz Lewiĉski Wprowadzenie wskazanego w 
załączniku podziału działki 79 

 

79 1.KDL, 8.KDD, 
8.MR, 4.ZN 

+ - + - Podział moďliwy do realizacji za 
wyjątkiem terenów przeznaczo-
nych w projekcie planu pod drogi 
publiczne (1.KDL oraz droga 
8.KDD przebiegająca przez 
północną granicć działki) oraz 
terenów zieleni naturalnej – 
podlegającej ochronie (wyzna-
czonej na podstawie uzgodnieĉ 
planu oraz studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy) 

31 27.10.09 Janusz Lewiĉski Brak zgody na realizacjć dróg 
na działce 

29 1.ZN  -  - Na działce nie przewiduje sić 
realizacji ďadnych dróg 

32 29.10.09 Stefan Lewiĉski Przeznaczenie działki lub jej 
czćċci pod zabudowć 
mieszkaniową 

32 1.ZN  -  - Zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
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33 05.11.09 Laurencja Rosikoĉ Przeznaczenie działki lub jej 
czćċci pod zabudowć 
mieszkaniową 

43 1.ZN  -  - Zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

34 05.11.09 Aleksandra Lea 
Nowakowska 

Dopuszczenie zabudowy na 
działce 

65/5 3.ZL  -  - Zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

35 05.11.09 Andrzej Krupiĉski 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

69/1 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 

36 05.11.09 Zofia Krupiĉska 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

69/1 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 

37 05.11.09 Elďbieta Ċwietlik 1.brak zgody na poszerzenie 
drogi 6.KDD 

2.dopuszczenie zabudowy na 
działce 

65/10 6.KDD, 4.ZL + pkt 1 - pkt 2 + pkt 1 - pkt 2 1. pozostawienie drogi w stanie 
istniejącym nie wpłynie na 
zmianć obsługi komunikacyjnej 
działek oraz moďliwoċci 
zapewnienia dostćpu do kanału 

2.zmiana niezgodna z uzgodnie-
niami planu w zakresie ochrony 
ChPK i WOChK oraz studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 

38 06.11.09 Stowarzyszenie 
Ekologiczne Ċwiatowid 

Zmiana zapisów dotyczących 
ochrony ChPK wg załączonej 
listy 

- -  -  - Projekt planu otrzymał wszystkie 
niezbćdne uzgodnienia 
uprawnionych organów w 
zakresie ochrony przyrody i 
ċrodowiska w tym ochrony ChPK 

39 06.11.09 Liga Ochrony Przyrody 
Ustanów – Jeziórko 

Zmiana zapisów dotyczących 
ochrony ChPK wg załączonej 
listy 

- -  -  - Projekt planu otrzymał wszystkie 
niezbćdne uzgodnienia 
uprawnionych organów w 
zakresie ochrony przyrody i 
ċrodowiska w tym ochrony ChPK 

40 06.11.09 Tadeusz Wójtowicz 1.przeznaczenie terenów 
pomićdzy północną granicą 
wsi a drogą 5.KDD na cele 
przyrodnicze 

2.wprowadzić zakaz realizacji 
nowych budynków, 
przebudowy i rozbudowy 
istniejących budynków, 
grodzenia działek, wszelkich 
prac ziemnych i wycinku 
drzew 

3.zakaz wjazdu pojazdów za 
wyjątkiem dojazdu do działek 

- -  -  - Projekt planu otrzymał wszystkie 
niezbćdne uzgodnienia 
uprawnionych organów w 
zakresie ochrony przyrody i 
ċrodowiska w tym ochrony ChPK 
oraz w zakresie zasićgu terenów 
budowlanych i rekreacyjnych 

41 03.11.09 Stefan Lewiĉski 1.Brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL 

2.brak zgody na poszerzenie 
dróg wewnćtrznych 

66/2 1.KDL, 6.MR  -  - 1. ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2.na działce okreċlonej w uwadze 
nie projektuje sić ďadnych dróg 
oprócz poszerzenia drogi 1.KDL 

42 09.11.09 Jacek Koziĉski 1.przeznaczenie terenu na 
funkcje przyrodnicze, 
rekreacyjne i kulturowe, zakaz 
realizacji nowej zabudowy, 
likwidacja samowoli 
budowlanych 

2.pozostawienie drogi Trakt 
Warecki bez moďliwoċci 
utwardzania i realizacji 
infrastruktury technicznej – 
docelowo zmiana na duky 
leċny 

- -  -  - Projekt planu otrzymał wszystkie 
niezbćdne uzgodnienia 
uprawnionych organów w 
zakresie ochrony przyrody i 
ċrodowiska w tym ochrony ChPK 
oraz w zakresie zasićgu terenów 
budowlanych i rekreacyjnych 

43 16.10.08 Waldemar Sancewicz 1. brak zgody na poszerzenie 
drogi 1.KDL (ze wzglćdu na 
istniejące drzewa o wysokich 
walorach przyrodniczych) 

2.brak istniejących zabudo-
waĉ na mapie 

3.dopuszczenie ujćć wody 
indywidualnych i szamb 

4.dopuszczenie stosowania 
pomp ciepła 

33 1.KDL, 2.MR, 
2.KDD, 1.ZN, 
1.ZL 

+4 -1,2,3 +4 -1,2,3 1.ze wzglćdu na sąsiedztwo 
chronionych lasów ChPK 
poszerzenie drogi moďliwe 
wyłącznie po stronie wsi Nowinki 

2. w projekcie planu zachowuje 
sić istniejące zabudowania 
pomimo braku ich na mapie 
pozyskanej z zasobu starostwa 
powiatowego 

3.zmiana niezgodna z uzgodnie-
niem planu w zakresie ochrony 
sanitarnej - zmiana moďe mieć 
negatywny wpływ na ochronć 
ChPK 

4.projekt planu dopuszcza 
stosowanie ekologicznych čródeł 
zaopatrzenia w ciepło 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1311/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE 

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

 
§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców stanowią - 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. 
zm.) - zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowinki obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wybudowanie 
drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

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

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych miasta to realizacja dróg publicznych (tere-
ny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Nowinki pod te funkcjć oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie oċwietlenia ulic znajdu-
jących sić na terenie objćtym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energić elektrycz-
ną 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 budowla-
ne, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie ċrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 2 moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postćpem technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki okreċlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póčn. zm.), o ile 
nie stanowi naruszenia ustaleĉ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreċlone w § 2 reali-
zowane bćdą w sposób okreċlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póčn. zm.). 

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

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych miasta, ujćtych w niniej-
szym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 
148 z póčn. zm.). Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu miasta oraz inwestycje, któ-
rych okres realizacji przekracza jeden rok budďetowy uchwala sić w uchwale budďetowej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bćdą w całoċci lub w czćċci z budďetu miasta oraz na podstawie poro-
zumieĉ z innymi podmiotami lub ze čródeł 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 ċcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. 
Nr 72, poz. 747 z póčn. zm.), ze ċrodków własnych przedsićbiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w całoċci 
lub w czćċci z budďetu miasta oraz na podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami lub ze čródeł zewnćtrznych, 
w oparciu o uchwalone przez Radć Miejską w Piasecznie wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeĉ wodocią-
gowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budďet miasta. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
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