
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 190 – 41870 – Poz. 5177 
 

5177 

UCHWAŁA Nr L/448/2010 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 18 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn 

– obszar Komorowska I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. jedn. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.1)), art. 
20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŎn. zm. 2)), uchwały nr XLV/399/2010 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
czňŌci wsi Nadarzyn - obszar Komorowska oraz 
uchwały nr L/447/ 2010 z dnia 18 sierpnia 2010r. w 
sprawie sposobu wykonania uchwały nr 
XLV/399/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
31marca 2010r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci wsi Nadarzyn - obszar Ko-
morowska stwierdzajņc, Őe niniejsza uchwała jest 
zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nadarzyn przyjňtym uchwałņ nr 
XLIX/439/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  
16 lipca 2010r. Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co 
nastňpuje: 

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci wsi Nadarzyn – 
obszar Komorowska I zwany dalej planem, sta-
nowiņcy zmianň czňŌci obszaru miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi Nada-
rzyn (Etap I), uchwalonego uchwałņ nr 
XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  
4 paŎdziernika 2004r., opublikowanņ w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego Nr 
295, poz. 8065 z dnia 3 grudnia 2004r., oraz zmia-
nň czňŌci obszaru miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Nadarzyn (Etap Ia, Ib, 
III i VII), uchwalonego uchwałņ nr LII/792/2006 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 wrzeŌnia 2006r., 
opublikowanņ w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego Nr 223, poz. 8397 z dnia 
3 listopada 2006r., obejmujņcy obszar, którego 
granice wyznaczajņ: 

 

 

1) od północy wspólna granica wsi Strzeniówka i 
Nadarzyn; 

2) od wschodu granicņ wsi Wolica i Nadarzyn 
wzdłuŐ granicy działki nr ew. 818 stanowiņcej 
czňŌń rzeki Utraty; 

3) od południa, południowa granica działki nr ew. 
817, wschodnie granice działek nr ew. 799/2, 
799/1 i 819/2 oraz południowa granica Trasy 
Katowickiej na działce nr ew. 819/2 i 819/1; 

4) od zachodu oŌ ulicy Komorowskiej na działce 
nr ew. 750; 

5) z obszaru planu wyłņczono działki o nr ew. 
770/2, 770/3, 770/5, 770/6, 770/7, 770/11, poło-
Őone po południowej stronie ul. KsiňŐycowej i 
czňŌń ulicy KsiňŐycowej na działce nr ew. 770/9. 

2. Granice obszaru objňtego planem wyzna-
czono na rysunku planu, sporzņdzonym na mapie 
w skali 1:1000 stanowiņcym integralna czňŌń pla-
nu jako załņcznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czňŌciami, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowi załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

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

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte 
w niniejszej uchwale do terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 
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3) zwymiarowane wzajemne odległoŌci elemen-

tów zagospodarowania; 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) przeznaczenie terenów okreŌlone symbolem 
literowym lub symbolem literowym i nume-
rem. 

3. Oznacza siň ustanowione na podstawie 
przepisów odrňbnych: 

1) granicň strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; 

2) tereny zdrenowane; 

3) zasiňg obszarów bezpoŌredniego zagroŐenia 
powodziņ; 

4) pasy technologiczne napowietrznych linii elek-
troenergetycznych; 

5) zasiňg potencjalnego oddziaływania komunika-
cji kołowej. 

4. Pozostałe oznaczenia majņ charakter infor-
macyjny. 

§ 4.1. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajņ-
ce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, a takŐe obszary naraŐone na niebezpie-
czeŊstwo powodzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

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

 

 

 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

2. PoniewaŐ nie wystňpujņ w obszarze planu, 
nie okreŌla siň: 

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr 
kultury współczesnej; 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

4) granic terenów górniczych oraz terenów zagro-
Őonych osuwaniem siň mas ziemnych. 

3. Plan okreŌlony jest jako perspektywiczny bez 
sprecyzowania terminu jego obowiņzywania. 

§ 5.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień pojňcie zgodne z definicjņ okreŌlonņ w 
ustawie; 

2) działce inwestycyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień działkň budowlanņ, zespół działek, lub 
czňŌń działki przewidzianej do wydzielenia, na 
których realizuje siň inwestycjň objňtņ jed-
nym, ewentualnie etapowym pozwoleniem 
na budowň; 

3) ekologicznych paliwach – naleŐy przez to ro-
zumień paliwa, które nie powodujņ zanie-
czyszczenia Ōrodowiska, a ich zasoby odna-
wiajņ siň we wzglňdnie krótkim czasie. Czyli 
naleŐņ do odnawialnych Ŏródeł energii; 

4) kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w Ōrodowisku – nale-
Őy przez to rozumień zróŐnicowany poziom 
hałasu dla róŐnych rodzajów terenów w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo Ochrony ŋrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 z póŎn. zm.) i rozporzņdzenia 
Ministra ŋrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826); 

5) linii rozgraniczajņcej naleŐy przez to rozumień 
granice terenów przedstawione na rysunku 
planu, dzielņce obszar planu na tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania; 

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu lub ustalonņ i okreŌlajņcņ najmniej-
szņ dopuszczalnņ odległoŌń lica budynku w 
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stosunku do linii rozgraniczajņcej, od której te 
linie wyznaczono, która moŐe byń przekro-
czona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak 
stanowiņ i na warunkach ustalonych w pla-
nie; 

7) nieprzekraczalnej liczbie kondygnacji lub 
maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalnņ iloŌń uŐyt-
kowych nadziemnych kondygnacji budynku 
lub nieprzekraczalnņ wysokoŌń budynku mie-
rzonņ od poziomu terenu przy najniŐej poło-
Őonym wejŌciu do budynku lub jego czňŌci, 
znajdujņcym siň na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny 
stropu lub najwyŐej połoŐonej krawňdzi stro-
podachu nad najwyŐszņ kondygnacjņ uŐytko-
wņ, łņcznie z gruboŌciņ izolacji cieplnej i war-
stwy jņ osłaniajņcej, albo do najwyŐej poło-
Őonej górnej powierzchni innego przekrycia, z 
wyłņczeniem kominów, anten i innych urzņ-
dzeŊ technicznych; 

8) niepublicznej drodze wewnňtrznej – naleŐy 
przez to rozumień wydzielonņ z terenu dział-
kň, która na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych, pełni funkcjň drogi we-
wnňtrznej dla pozostałych działek do niej 
przylegajņcych i zapewnia dostňp działek bu-
dowlanych do drogi publicznej; 

9) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

10) odpowiednich strefach bezpieczeŊstwa od 
gazociņgu – naleŐy przez to rozumień gazo-
ciņg wraz ze strefami, w których obowiņzujņ 
ograniczenia dla lokalizacji obiektów i za-
drzewieŊ zgodnie z warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadań sieci gazowe 
okreŌlonymi w przepisach odrňbnych: w roz-
porzņdzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 
2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1055) dla ga-
zociņgów wybudowanych po 12 grudnia 
2001r. (jako strefy kontrolowane) oraz w Roz-
porzņdzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 14 listopada 1995r. (Dz. U z 1995r. Nr 
139, poz. 686) dla gazociņgów wybudowa-
nych przed 12 grudnia 2001r. (jako odległoŌci 
podstawowe); 

11) pasie technologicznym linii elektroenerge-
tycznej - naleŐy przez to rozumień napo-
wietrznņ liniň elektroenergetycznņ wraz ze 
strefņ technicznņ i ochronnņ, w którym obo-
wiņzujņ ograniczenia dla lokalizacji obiektów i 
zadrzewieŊ według wymagaŊ przepisów od-
rňbnych; 

12) parkingu zielonym – naleŐy przez to rozumień 
teren zieleni urzņdzonej lub łņkowej, przysto-
sowany do krótkookresowego postoju samo-
chodów osobowych w sposób umoŐliwiajņcy 
umocnienie podłoŐa trawiastego lub ułatwia-
jņcy jego rekultywacjň; 

13) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiņcej akt prawa 
miejscowego, o ile z treŌci przepisu nie wyni-
ka inaczej; 

14) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień czňŌń działki budowlanej, 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana i nieutwardzona- wyraŐonņ w jako 
procentowy udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni terenu działki budow-
lanej lub inwestycyjnej; 

15) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień obszar wyznaczony przez rzut piono-
wy skrajnego obrysu wszystkich budynków 
na działce budowlanej w stanie wykoŊczo-
nym na płaszczyznň poziomņ przyjmujņc za 
podstawň obrys parteru lub obrysu Ōcian 
fundamentowych w przypadku gdy jest on 
wiňkszy; przy czym do powierzchni zabudowy 
wlicza siň powierzchniň przeŌwitów, przejŌń i 
przejazdów (bramy), ganki, werandy; do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza siň schodów 
na gruncie, powierzchni budynków lub ich 
czňŌci znajdujņcych siň pod powierzchniņ te-
renu, studzienek lub okienek piwnicznych, 
daszków, okapów dachowych, nadwieszo-
nych czňŌci budynków, ŌcieŐek, utwardzonych 
podjazdów, miejsc parkingowych, miejsc na 
Ōmietniki - wyraŐonņ w jako procentowy 
udział powierzchni zabudowy w powierzchni 
terenu działki budowlanej lub inwestycyjnej; 

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

17) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień Őe na kaŐdej działce inwestycyj-
nej, połoŐonej w obrňbie wyodrňbnionego li-
niami rozgraniczajņcymi terenu o okreŌlonym 
przeznaczeniu, zajmuje ono, co najmniej 60% 
powierzchni tej działki, a w odniesieniu do 
funkcji obiektu, Őe okreŌlona funkcja zajmuje, 
co najmniej 60% jego powierzchni całkowitej; 

18) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie wprowadzone lub 
istniejņce jako uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego, które nie zmienia charakteru 
tego przeznaczenia; 
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19) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 

to rozumień, Őe na kaŐdej działce inwestycyj-
nej, połoŐonej w obrňbie wyodrňbnionego li-
niami rozgraniczajņcymi terenu o okreŌlonym 
przeznaczeniu, zajmuje ono, nie wiňcej niŐ 
40% powierzchni tej działki, a w odniesieniu 
do funkcji obiektu, Őe okreŌlona funkcja zaj-
muje, nie wiňcej niŐ 40% jego powierzchni 
całkowitej; 

20) noŌnikach reklamowych - naleŐy przez to ro-
zumień obiekty składajņce siň z konstrukcji 
noŌnej oraz urzņdzenia reklamowego takiego 
jak tablica, neon, symbol przestrzenny, a tak-
Őe wszelkie znaki, napisy i wyobraŐenia po-
zwalajņce powiņzań ich znaczenia z okreŌlona 
firmņ, przedsiňbiorstwem lub innņ formņ 
przeprowadzonej działalnoŌci gospodarczej 
jak równieŐ produktami, wyrobami i usługa-
mi; 

21) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek, sporzņdzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

22) siňgaczu - naleŐy przez to rozumień wysuniňtņ 
czňŌń działki o minimalnej szerokoŌci 5m i 
maksymalnej długoŌci 60m, przez którņ od-
bywa siň dostňp z działki budowlanej do dro-
gi; 

23) strefie zwykłej w Warszawskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu- W.O.CH.K. - naleŐy 
przez to rozumień obszar objňty ochronņ 
prawnņ na podstawie przepisów odrňbnych 
tj. rozporzņdzenia nr 3 Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 lutego 
2007r. Nr 42, poz. 870); 

24) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu wyznaczonņ na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi, o okreŌlonym rodza-
ju przeznaczenia lub o odrňbnych zasadach 
zagospodarowania, oznaczonņ na rysunku 
planu– symbolem literowym wyróŐniajņcym 
go spoŌród innych terenów i kolejnym nume-
rem; 

25) tunelach ekologicznych – naleŐy przez to ro-
zumień otwory (przepusty) w cokole ogrodze-
nia umoŐliwiajņce migracje drobnych przed-
stawicieli fauny w szczególnoŌci ssaków wiel-
koŌci jeŐa, płazów i gadów. Przerwy w cokole 
ogrodzenia powinny byń wykonane na wyso-
koŌci poziomu terenu, mień Ōrednice, co naj-
mniej 15cm i byń rozmieszczone w odstňpach 
nie wiňkszych niŐ 1,5m. PrzejŌciami mogņ byń 
równieŐ, co najmniej 10cm przeŌwity pomiň-
dzy podmurówkņ, a aŐurowymi elementami 

ogrodzenia, jeŐeli podmurówka bňdzie nie 
wyŐsza niŐ 10cm; 

26) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Nadarzyn dotyczņcņ za-
gospodarowania obszaru w granicach okre-
Ōlonych w § 1, o ile z treŌci przepisu nie wyni-
ka inaczej; 

27) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, które nie słuŐņ działalnoŌci 
mogņcej negatywnie oddziaływań na Ōrodo-
wisko i powodujņcej przekroczenia standar-
dów jakoŌci Ōrodowiska poza terenem, do 
którego prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny. Pod pojňciem działalnoŌci mogņcej 
negatywnie oddziaływań na Ōrodowisko ro-
zumie siň hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza (pyłowe i gazowe w tym odory), 
zanieczyszczenie odpadami, oddziaływanie 
komunikacji; 

28) usługach towarzyszņcych – naleŐy przez to 
rozumień samodzielne obiekty budowlane lub 
lokale uŐytkowe w budynkach o innych funk-
cjach niŐ usługowe i urzņdzenia słuŐņce dzia-
łalnoŌci, której celem jest zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb ludnoŌci, a nie wytwarza-
nie bezpoŌrednio metodami przemysłowymi 
dóbr materialnych, a w szczególnoŌci: usługi 
handlu detalicznego, usługi zdrowia- gabinet 
lekarski, stomatologiczny, biuro firmy, kance-
laria adwokacka, notarialna, pracownie pro-
jektowe, usługi hotelowe itp.; 

29) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z póŎn. zm.), o ile z treŌci przepi-
su nie wynika inaczej; 

30) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – na-
leŐy przez to rozumień zlokalizowane pod 
ziemiņ lub nad ziemiņ przewody lub urzņdze-
nia wodociņgowe, kanalizacyjne, ciepłowni-
cze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. 

2. Inne pojňcia i definicje wymienione w planie 
naleŐy rozumień zgodnie z treŌciņ stosownych 
odrňbnych przepisów. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia 

terenów objętych planem 

§ 6.1. OkreŌla siň nastňpujņce rodzaje przezna-
czenia terenu wyznaczonych liniami rozgranicza-
jņcymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 
literowym przeznaczenia terenu: 
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej - oznaczony na rysunku 
planu symbolem MNU; 

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej na działkach z gruntem leŌnym - 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/ZL; 

2) teren zabudowy usługowej: teren zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - 
oznaczony na rysunku planu symbolem UMN; 

3) teren zabudowy usługowo - produkcyjnej: te-
reny zabudowy usługowej, obiektów produk-
cyjnych i magazynów - oznaczone na rysunku 
planu symbolem UP; 

4) tereny uŐytkowane rolniczo: tereny rolnicze - 
oznaczone na rysunku planu symbolem R1; 

5) tereny zieleni i wód: 

a) tereny lasów - oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL; 

b) teren wód powierzchniowych - rzeka Utrata 
- oznaczony na rysunku planu symbolem 
WS); 

6) tereny komunikacji: tereny dróg wewnňtrznych 
- oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 

7) tereny komunikacji: 

a) teren publicznej drogi ekspresowej - ozna-
czony na rysunku planu symbolem KDS; 

b) tereny publicznych dróg lokalnych - ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDL; 

c) tereny publicznych dróg dojazdowych – 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDD. 

2. Ustala siň, Őe tereny dróg publicznych KDS, 
KDL i KDD przeznaczone sņ do realizacji celów 
publicznych. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowanie 

ładu przestrzennego 

§ 7.1. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzenne-
go. 

2. Narzňdziami realizacji ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego sņ ustalenia planu zawar-
te w niniejszej uchwale Rady Gminy Nadarzyn. 

3. Ustalenia planu regulujņ wszystkie rodzaje 
działaŊ inwestycyjnych realizowanych na obszarze 
objňtym planem oraz okreŌlajņ zasady ich wza-
jemnych powiņzaŊ funkcjonalnych i przestrzen-
nych przy uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ Ōrodowi-
ska i istniejņcego zainwestowania oraz wymogów 
przepisów odrňbnych. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8.1. Oznacza siň granicň strefy zwykłej War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
W.O.CH.K. 

2. W W.O.CH.K. obowiņzujņ ustalenia i zakazy 
wymienione w rozporzņdzeniu, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 23, a w szczególnoŌci: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu przepisów odrňbnych (przepisy 
ustawy Prawo ochrony Ōrodowiska), z wyjņt-
kiem elementów niezbňdnych dla prawidłowe-
go funkcjonowania gminnych i ponad lokal-
nych infrastrukturalnych inwestycji celu pu-
blicznego; 

2) zakazuje siň likwidowania i niszczenia zadrze-
wieŊ nadwodnych i przydroŐnych, jeŐeli nie 
wynikajņ one z potrzeb ochrony przeciwpowo-
dziowej i zapewnienia bezpieczeŊstwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urzņdzeŊ wodnych; 

3) zakazuje siň wykonywania prac ziemnych trwa-
le zniekształcajņcych rzeŎbň terenu z wyjņtkiem 
prac zwiņzanych z zabezpieczeniem przeciw-
powodziowym lub utrzymaniem, budowņ, od-
budowņ naprawņ lub remontem urzņdzeŊ 
wodnych; 

4) nakazuje siň minimalizowanie przekształceŊ 
powierzchni ziemi i jej ochronň przed erozjņ 
poprzez właŌciwe zagospodarowanie i odpro-
wadzanie wód opadowych, a przy realizacji 
prac ziemnych naleŐy wyegzekwowań zdjňcie 
warstwy próchnicznej gleby oraz jej odpo-
wiednie zdeponowanie, co najmniej w iloŌci 
pozwalajņcej na przywrócenie tej warstwy na 
fragmentach niezabudowanych; 

5) zakazuje siň dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeŐeli słuŐņ innym celom niŐ ochrona 
przyrody oraz racjonalna gospodarka wodna; 

6) nakazuje siň zachowanie naturalnego charakte-
ru brzegów rzeki Utraty za wyjņtkiem prowa-
dzenia prac zwiņzanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym i utrzymaniem lub bu-
dowņ urzņdzeŊ wodnych; 
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7) w odległoŌci 20m od linii rozgraniczajņcej tere-

nu wód powierzchniowych – rzeki Utraty, zaka-
zuje siň lokalizowania obiektów budowlanych z 
wyjņtkiem słuŐņcych potrzebie ochrony prze-
ciwpowodziowej, sieci infrastruktury technicz-
nej, nieutwardzonej drogi eksploatacyjnej dla 
obsługi terenu WS, zbiorników retencyjnych. 
Ustala siň wyznaczenie wydzielonych stref do-
stňpnych dla zwierzņt. 

§ 9.1. Ustala siň ochronň układu hydrograficz-
nego rzeki Utraty (teren WS) i rowów melioracyj-
nych szczegółowych doprowadzajņcych do rzeki. 

2. Ustala siň zachowanie dostňpnoŌci do rzeki 
Utraty. 

3. Dopuszcza siň zachowanie otwartych rowów 
melioracyjnych w celu konserwacji i zachowania 
w pełnej sprawnoŌci melioracyjnej. 

4. Poza Warszawskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu wszelkie prace ziemne zwiņzane z 
przekształceniem układu hydrograficznego lub 
przekształcenia poziomu terenu mogņce naruszyń 
spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne 
dopuszczalne na warunkach zgodnych z przepi-
sami odrňbnymi. 

5. Dopuszcza siň likwidacjň lub przebudowň 
rowów melioracyjnych, o przepustowoŌci dosto-
sowanej do wydajnoŌci wodnej obsługiwanej 
zlewni na warunkach zgodnych z przepisami od-
rňbnymi. 

6. Ustala siň objňcie obszaru planu zorganizo-
wanym systemem zaopatrzenia w wodň i odpro-
wadzania i unieszkodliwiania Ōcieków wytwarza-
nych przez uŐytkowników wszystkich obiektów 
istniejņcych i projektowanych w obszarze planu 
oraz ustala zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
Ōcieków komunalnych i wód opadowych do wód i 
gruntu w jakikolwiek sposób. 

7. Dopuszcza siň przedsiňwziňcia nie powodu-
jņce zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie 
wymagajņce urzņdzeŊ wodochłonnych, których 
zapotrzebowanie na wodň mogłoby naruszań 
równowagň lokalnych zasobów wodnych. 

8. Ustala siň zakaz lokalizacji inwestycji powo-
dujņcych przekroczenia standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza terenem, do którego prowadzņcy 
działalnoŌń posiada tytuł prawny. Pod pojňciem 
działalnoŌci mogņcej negatywnie oddziaływań na 
Ōrodowisko rozumie siň hałas, wibracje, zanie-
czyszczenie powietrza (pyłowe i gazowe w tym 
odory), zanieczyszczenie odpadami, oddziaływa-
nie komunikacji. Realizacja obiektów nie moŐe 
równieŐ powodowań nadmiernej eksploatacji te-
renów ogólnodostňpnych, zwłaszcza dróg. 

9. W zakresie dopuszczalnych poziomów hała-
su w Ōrodowisku okreŌla siň, zgodnie z aktualnymi 
przepisami z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastň-
pujņce rodzaje terenów: 

1) tereny oznaczone symbolem MN i MN/ZL nale-
Őy traktowań jako tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

2) tereny oznaczone symbolem MNU i UMN nale-
Őy traktowań jako tereny zabudowy – mieszka-
niowo – usługowej. 

10. W terenach połoŐonych w zasiňgu poten-
cjalnego oddziaływania komunikacji ponadlokal-
nej (drogi KDS) ustalonego na podstawie przepi-
sów odrňbnych, a oznaczonego orientacyjnie na 
rysunku planu – ustala siň zagospodarowanie 
terenów i realizacjň zabudowy w sposób ograni-
czajņcy uciņŐliwy wpływ ponadlokalnej komunika-
cji na zdrowie ludzi poprzez, w szczególnoŌci, za-
stosowanie Ōrodków ochrony czynnej przed tymi 
uciņŐliwoŌciami. 

11. W celu ochrony powietrza ustala siň ogrze-
wanie pomieszczeŊ obiektów istniejņcych i pla-
nowanych paliwami, o moŐliwie najniŐszym po-
ziomie emisji substancji szkodliwych dla Ōrodowi-
ska, spełniajņcych aktualnie obowiņzujņce normy. 

12. Na terenach w zasiňgu obszarów z pozio-
mem wody gruntowej powyŐej 1m p.p.t, przy re-
alizacji zabudowy ustala siň wymóg odpowied-
niego podpiwniczenia oraz wykonania badaŊ geo-
logiczno inŐynierskich okreŌlajņcych szczegółowe 
warunki posadowienia obiektów i odwodnienia 
terenów i działek budowlanych. 

Rozdział 4 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

§ 10. Oznacza siň na rysunku planu zasiňg ob-
szarów bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ 
(woda o prawdopodobieŊstwie 1%) w którym 
obowiņzujņ zakazy, nakazy, ograniczenia i dopusz-
czenia okreŌlone w przepisach odrňbnych Prawa 
wodnego, dotyczņcych ochrony przed powodziņ. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 11.1. Nie przewiduje siň przeprowadzania 
procedury scalania i podziału nieruchomoŌci. 

2. Ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

1) przeprowadzany podział nie moŐe powodowań 
powstania sytuacji, która uniemoŐliwiłaby pra-
widłowe zagospodarowanie działek sņsiadujņ-
cych, zgodnie z przepisami odrňbnymi oraz 
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przeznaczeniem i warunkami zagospodarowa-
nia okreŌlonymi w planie; 

2) nakazuje siň zachowania wartoŌci uŐytkowych, 
zgodnie z przeznaczeniem w planie, wszystkich 
czňŌci pozostałych po podziale działek budow-
lanych i z zachowaniem innych ustaleŊ planu; 

3) szerokoŌń frontu nowo wydzielanych działek 
budowlanych i kņta połoŐenia granicy nowo 
wydzielanych działek budowlanych do linii roz-
graniczajņcej dróg, w tym niepublicznych dróg 
wewnňtrznych, naleŐy przyjmowań odpowied-
nio zgodnie z ustalaniem planu dla poszcze-
gólnych terenów o róŐnym przeznaczeniu. 

3. Przy podziałach przyjmuje siň zasadň, za-
pewnienia dostňpu do drogi publicznej lub we-
wnňtrznej wszystkich działek budowlanych. Drogi 
powinny byń wyznaczane w sposób umoŐliwiajņ-
cy dogodnņ obsługň komunikacyjnņ wszystkich 
działek budowlanych lub nieruchomoŌci grunto-
wych, które do tych dróg przylegajņ. 

4. Przy podziałach terenów przylegajņcych do 
skrzyŐowaŊ dróg, naleŐy uwzglňdniań naroŐne 
Ōciňcia linii rozgraniczajņcych o długoŌci boków 
nie mniejszych niŐ 5m wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej 
dróg lokalnych, dojazdowych lub granic dróg we-
wnňtrznych. 

5. Ustala siň, Őe naleŐy tak dzieliń teren, aby 
unikań wyznaczania niepublicznych dróg we-
wnňtrznych, po obu stronach jednego rzňdu dzia-
łek lub wyznaczania niepublicznej drogi we-
wnňtrznej, jeŐeli po drugiej stronie działki znajduje 
siň droga publiczna. 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w użytkowaniu  
w tym zakaz zabudowy 

§ 12. Oznacza siň granice terenów zdrenowa-
nych oraz ustala warunki ich ochrony. 

1) zabudowa moŐliwa po przebudowie lub likwi-
dacji drenaŐu rolniczego; 

2) dopuszcza siň likwidacjň sieci drenarskich, 
zmiany trasy i przekrycie rowów melioracyj-
nych oraz odprowadzenie wód opadowych i 
oczyszczonych Ōcieków komunalnych zgodnie z 
przepisami Prawa wodnego; 

3) ustala siň odsuniňcie zabudowy od rowów 
otwartych oraz sytuowanie ogrodzeŊ wzdłuŐ 
rowów zgodnie z warunkami zapisanymi w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów. 

 

§ 13.1. Oznacza siň na rysunku planu pasy 
technologiczne wzdłuŐ liniowych obiektów napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, które 
wynoszņ - 10m tj. po 5m od osi linii na stronň oraz 
okreŌla siň pasy technologiczne wzdłuŐ liniowych 
obiektów kablowych linii 15kV na 0,5m na stronň, 
liczņc od skrajnego przewodu, a wszelkie inwesty-
cje, roboty budowlane, montaŐowe i instalacyjne 
winny siň odbywań w sposób zgodny z przepisami 
odrňbnymi. 

2. Ustala siň zakaz lokalizacji zabudowy w pasie 
technologicznym linii 15kV. 

3. Dopuszcza siň zamianň na podziemne lub 
przesuniňcie napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych w przypadku pojawienia siň takich moŐ-
liwoŌci technicznych. W przypadku likwidacji lub 
przebudowy linii ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenu tracņ moc. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemu komunikacji 

§ 14.1. Zachowuje siň oraz wyznacza na rysun-
ku planu, okreŌlone liniami rozgraniczajņcymi, 
korytarze przeznaczone pod komunikacjň kołowņ. 

2. Ustala siň tereny oznaczone: 

1) KDS – jako droga publiczna klasy ekspresowej 
z jezdniņ serwisowņ - „Trasa Katowicka” z 
jezdniņ drogi wojewódzkiej nr 720”; 

2) KDL – jako drogi publiczne klasy lokalnej; 

3) KDD - jako drogi publiczne klasy dojazdowej. 

3. W liniach rozgraniczajņcych dróg ustala siň 
zakaz realizacji obiektów niezwiņzanych z drogņ, z 
urzņdzeniami infrastruktury technicznej (w tym 
ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjņ pieszņ lub 
rowerowņ, z zieleniņ izolacyjnņ, dopuszczajņc 
obiekty niezbňdne na czas budowy. 

4. Dopuszcza siň umieszczanie w liniach roz-
graniczajņcych dróg urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urzņdzeŊ bezpieczeŊ-
stwa ruchu drogowego na warunkach okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych dotyczņcych dróg 
publicznych. 

§ 15. Ustala siň układ komunikacji kołowej ob-
sługujņcej obszar planu: 

1) droga ekspresowa - Trasa Katowicka” - KDS 
poprzez wňzły „Paszków” i „Nadarzyn” poza 
obszarem planu; 

2) jezdnia drogi nr 720 w korytarzu drogi KDS – 
obsługa na warunkach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych dotyczņcych dróg publicznych; 
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3) drogi KDL i KDD - obsługa bezpoŌrednia przy-

ległych terenów. 

§ 16. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania terenu drogi ekspresowej KDS - „Trasy 
Katowickiej”: 

1) wyznacza siň na rysunku planu korytarz i linie 
rozgraniczajņce pod czňŌń drogi ekspresowej z 
jezdniņ drogi wojewódzkiej nr 720 dla funkcji 
komunikacji kołowej, odwodnienia, ciņgów 
pieszych i zieleni oraz wyznacza lokalizacjň 
wiaduktu nad Trasņ Katowickņ dla powiņzaŊ 
przyległych terenów zabudowy; 

2) poza strefņ jezdni, poboczy i rowów odwadnia-
jņcych dopuszcza siň lokowanie sieci infrastruk-
tury technicznej ponadlokalnej i lokalnej na wa-
runkach okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
dotyczņcych dróg publicznych; 

3) ustala siň szczególne warunki powiņzaŊ drogi 
KDS z terenami otaczajņcymi, przez co naleŐy 
rozumień zakaz urzņdzania bezpoŌrednich zjaz-
dów na tereny jezdni głównych oraz zakaz two-
rzenia skrzyŐowaŊ. 

§ 17. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospo-
darowania terenów dróg lokalnych KDL i dojaz-
dowych KDD: 

1) wyznacza siň na rysunku planu korytarz i linie 
rozgraniczajņce dróg lokalnych KDL i dróg do-
jazdowych KDD dla funkcji komunikacji koło-
wej, odwodnienia, zieleni i zatok parkingo-
wych; 

2) obsługa bezpoŌrednia przyległych terenów. 

§ 18.1. O ile dalsze przepisy planu nie stanowiņ 
inaczej drogi wewnňtrzne o szerokoŌci, co naj-
mniej 10m, dopuszcza siň tylko jako drogi zapew-
niajņce dostňp do terenów z zabudowņ usługowņ, 
a drogi wewnňtrzne o szerokoŌci, co najmniej 8m, 
dopuszcza siň tylko jako zapewniajņce dostňp do 
terenów z zabudowņ mieszkaniowņ, przy czym 
dopuszcza siň zachowanie mniejszych szerokoŌci 
dla istniejņcych dróg wewnňtrznych, gdy ze 
wzglňdu na istniejņce ogrodzenia nie jest moŐliwe 
ich poszerzenie. 

2. Ustala siň, Őe do obiektu budowlanego win-
ny byń wyznaczone drogi poŐarowe o utwardzonej 
nawierzchni umoŐliwiajņce dojazd o kaŐdej porze 
pojazdów jednostek straŐy przeciwpoŐarowej. 

§ 19.1. Ustala siň podstawowy układ komuni-
kacji pieszej obejmujņcy: chodniki jednostronne 
lub obustronne lokalizowane w liniach rozgrani-
czajņcych wszystkich dróg. 

 

2. W przekroju drogowym chodniki naleŐy sy-
tuowań za rowem odwadniajņcym odsuniňte od 
jezdni zaleŐnie od lokalnych moŐliwoŌci tereno-
wych. 

3. Wyklucza siň lokowanie zabudowy stałej i 
czasowej na chodnikach. 

4. Ustala siň wprowadzenie ŌcieŐek rowero-
wych w liniach rozgraniczajņcych drogi 2KDL 
zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siň realiza-
cjň dodatkowych ŌcieŐek rowerowych w liniach 
rozgraniczajņcych pozostałych dróg publicznych 
oraz na terenach o funkcjach publicznych. 

§ 20. Wprowadza siň obsługň publicznym 
transportem autobusowym w liniach rozgranicza-
jņcych drogi KDS, 1KDL. 

§ 21. Dopuszcza siň lokalizacje obiektów obsłu-
gi komunikacji takich jak stacja paliw, myjnia sa-
mochodowa, stacje obsługi samochodów w tere-
nie UP, o ile inne przepisy planu tego nie wyklu-
czajņ. 

§ 22.1. Ustala siň nastňpujņce zasady sytuowa-
nia miejsc parkingowych (m. p.) i warunki zaspo-
kojenia potrzeb parkingowych: 

1) ustala siň miejsca parkingowe na działkach 
budowlanych lub inwestycyjnych urzņdzane na 
poziomie terenu lub jako stanowiska w gara-
Őach podziemnych albo w garaŐach na pozio-
mie terenu z zachowaniem przepisów odrňb-
nych dla lokalizacji miejsc parkingowych; 

2) dopuszcza siň zatoki parkingowe w liniach roz-
graniczajņcych dróg lokalnych i dojazdowych o 
minimalnej szerokoŌci 15m oraz dróg we-
wnňtrznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce wskaŎniki minimalnej 
liczby miejsc parkingowych z uwzglňdnieniem 
rotacji: 

1) zabudowa mieszkaniowa 1 miejsce ostojowe 
na 1 lokal mieszkalny (liczone z miejscami w 
garaŐach); 

2) zabudowa mieszkaniowa z usługami - dodat-
kowo niezbňdne miejsca parkingowe dla 
usług (liczone z miejscami w garaŐach); 

3) poczta-2 miejsca parkingowe na 1000 miesz-
kaŊców; 

4) hurtownia ze sprzedaŐņ detalicznņ - 2 miejsca 
parkingowe dla samochodów osobowych na 
1000m2 pow. uŐytkowej; 

5) zakład produkcyjny – 35 miejsc parkingowych 
na 100 zatrudnionych lub na 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej, 
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6) sklep, punkt usługowy – 30 miejsc parkingo-

wych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej, ale 
nie mniej niŐ 3 miejsca na sklep, punkt usłu-
gowy; 

7) handel ekspozycyjny - 20 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej i 
1 miejsce parkingowe na autokar na 1000m2 
powierzchni uŐytkowej; 

8) obiekty biurowo – administracyjne - 25 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni uŐyt-
kowej; 

9) bank – 20m. p. na 100 zatrudnionych i 
30 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej; 

10) przychodnia zdrowia – 10 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej, 
1 miejsce parkingowe na jeden gabinet i 
1 miejsce parkingowe na jednego lekarza oraz 
1 miejsce parkingowe na trzy osoby persone-
lu pomocniczego; 

11) zakład opieki o stałym pobycie - 15 miejsc 
parkingowych na 100 mieszkaŊców i 3 miej-
sca parkingowe na 10 zatrudnionych; 

12) stacja obsługi samochodów - na 1 stanowisko 
obsługi 4 miejsca parkingowe, na 2 stanowi-
ska obsługi - 6 miejsc parkingowych, na 
4 stanowiska obsługi - 8 miejsc parkingowych 
i na kaŐde kolejne stanowisko obsługi po 
1 miejscu parkingowym dodatkowo; 

13) kultura, sport - 20 miejsc parkingowych na 
1000m2 powierzchni uŐytkowej; 

14) gastronomia – 35 miejsc parkingowych na 
100 miejsc konsumpcyjnych; 

15) hotele - 20 miejsc parkingowych na 100 łóŐek, 
1 m. p. dla 1 autokaru na 100 łóŐek oraz 4m. 
p. na 10 zatrudnionych; 

16) sezonowe obiekty handlowe – 5-20 miejsc 
parkingowych na obiekt; 

17) miejsce obsługi podróŐnych - 40 miejsc par-
kingowych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej; 

18) dla obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej odpowiednio według potrzeb. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemu infrastruktury technicznej 

§ 23.1. Ustala siň obsługň istniejņcej i projek-
towanej zabudowy z istniejņcych i projektowa-
nych systemów infrastruktury technicznej: wodo-
ciņgowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elek-
trycznej i telekomunikacyjnej. 

2. Ustala siň prowadzenie przewodów infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg KDL, KDD i dróg wewnňtrznych. W uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza siň prowadzenie 
przewodów infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczajņcymi dróg, co wymaga zawarcia od-
powiedniej umowy pomiňdzy właŌcicielem nieru-
chomoŌci a inwestorem. 

3. Dopuszcza siň umieszczanie w liniach roz-
graniczajņcych drogi KDS urzņdzeŊ i sieci infra-
struktury technicznej oraz obiektów i urzņdzeŊ 
bezpieczeŊstwa ruchu drogowego na warunkach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych dotyczņcych 
dróg publicznych. 

4. Ustala siň zasadň lokalizacji stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV zgodnie z potrzebami wy-
nikajņcymi z projektowanych inwestycji. Lokaliza-
cja stacji moŐe byń ustalona kaŐdorazowo (według 
potrzeb), bez koniecznoŌci zmiany planu. 

5. Dopuszcza siň lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków czy 
stacje telekomunikacji na podstawie opracowaŊ 
technicznych bez koniecznoŌci zmiany niniejszego 
planu pod warunkiem, Őe ewentualne negatywne 
oddziaływanie nie bňdzie wykraczań poza granice 
lokalizacji. 

6. Dopuszcza siň budowň, modernizacjň, prze-
budowň i remont elementów sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłņczy 
wodociņgowych, kanalizacyjnych, elementów 
kanalizacji deszczowej, sieci i przyłņczy gazowych, 
stacji transformatorowych, sieci i przyłņczy ener-
getycznych, sieci i przyłņczy telekomunikacyjnych. 

7. Zasady utrzymania porzņdku i czystoŌci wy-
nikajņ z obowiņzujņcych w tym zakresie aktów 
prawa miejscowego. 

Zasady obsługi 

Zaopatrzenie w wodň 

Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych 

§ 24.1. Ustala siň zaopatrzenie w wodň z gmin-
nej sieci wodociņgowej lub sieci lokalnej, powiņ-
zanej w jeden system, rozbudowywanej sukce-
sywnie w dostosowaniu do powstajņcej zabudo-
wy. Przyjmuje siň jako Ŏródło zasilania wodociņgu 
gminnego ujňcie w Walendowie. 

2. Dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z ujňń 
własnych (studni kopanych lub wierconych oraz 
zbiorników retencyjnych) na cele uŐytkowe i prze-
ciwpoŐarowe zgodnie z przepisami odrňbnymi, w 
szczególnoŌci z uwzglňdnieniem obowiņzujņcych 
przepisów dotyczņcych poboru wód. Zaopatrzenie 
na cele przeciwpoŐarowe winno uwzglňdniań hy-
dranty nadziemne. 
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§ 25.1. Ustala siň objňcie istniejņcej i projekto-
wanej zabudowy, systemem kanalizacji sanitarnej 
z odprowadzeniem do lokalnej oczyszczalni Ōcie-
ków i po oczyszczeniu do rzeki Utraty lub do 
gminnej oczyszczalni Ōcieków w Nadarzynie poza 
obszarem planu. 

2. Ustala siň zachowanie istniejņcego układu 
przewodów sieci kanalizacyjnej z moŐliwoŌciņ jej 
przebudowy i rozbudowy. 

3. Zakazuje siň lokowania „przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków” z rozsņczkowaniem. 

4. Dopuszcza siň sytuowanie lokalnych urzņ-
dzeŊ zbiornikowo tłocznych (pompowni) bez 
zmiany niniejszego planu. 

5. ŋcieki wprowadzone do kanalizacji gminnej 
powinny spełniań warunki okreŌlone w odrňbnych 
przepisach. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

§ 26.1. Ustala siň odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych z dachów i wewnňtrznych 
dróg na terenie inwestycji poprzez indywidualne 
rozwiņzania umoŐliwiajņce jej zagospodarowanie 
w granicach własnej działki. 

2. Ustala siň takie kształtowanie odwadnianych 
terenów mieszkaniowych i mieszkaniowych z 
usługami, aby wody opadowe i roztopowe od-
prowadzane były na własne tereny zielone. 

3. Ustala siň nakaz stosowania zbiorników 
akumulacyjno - retencyjnych dla wód opadowych 
docelowo zmniejszajņcych jednorazowy spływ z 
terenów UP. 

4. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni 
dróg KDL i KDD odprowadzane bňdņ poprzez 
spływ powierzchniowy i urzņdzenia infiltracyjne: 
rowy infiltracyjne, rowy retencyjno - infiltracyjne, 
studnie chłonne, drenaŐ lub kanały deszczowe; 
wody odprowadzane z dróg mogņ byń kierowane 
do rowów lub do ziemi, po uprzednim oczyszcze-
niu zgodnie z warunkami, jakie naleŐy spełniń przy 
wprowadzaniu Ōcieków do wód powierzchnio-
wych i do ziemi okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych (oczyszczenie z piasku, błota oraz substancji 
ropopochodnych, jeŐeli takie zanieczyszczenia 
zostanņ stwierdzone). 

5. Zakazuje siň odprowadzania wód opado-
wych, wód drenaŐowych i odwodnieniowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

6. Odprowadzenie wód opadowych z terenu 
drogi ekspresowej KDS według odpowiednio 
uzgodnionej dokumentacji. 

 

 

Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 

§ 27.1. Zasilanie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcego układu sieci dla wszystkich potencjalnych 
odbiorców z napowietrznych i podziemnych sieci 
elektroenergetycznych 15kV wyprowadzonych z 
istniejņcej RPZ „Sňkocin” i projektowanej RPZ 
„Nadarzyn”. 

2. Projektowane inwestycje bňdņ zaopatrywane 
w moc z nowych stacji transformatorowych lub 
stacji istniejņcych, pod warunkiem pełnego pokry-
cia zapotrzebowania zgodnie z warunkami tech-
nicznymi okreŌlonymi przez właŌciwego operatora 
sieci. 

3. Ustala siň rozwój systemu zaopatrzenia w 
energiň elektrycznņ polegajņcy na odbudowie, 
przebudowie istniejņcych linii elektroenergetycz-
nych oraz budowie nowych linii elektroenerge-
tycznych, a takŐe na odbudowie, przebudowie lub 
wymianie istniejņcej stacji rozdzielczej transfor-
matorowej oraz budowie nowych stacji. 

4. Dla stacji naleŐy wydzielań działki, połoŐone 
w zasiňgu dojazdu samochodem ciňŐarowym oraz 
zachowań wokół stacji odpowiedniņ strefň wolnņ 
od zabudowy dla budynków z materiałów niepal-
nych i dla budynków z materiałów palnych. Loka-
lizacja nowych stacji nie bňdzie wymagała zmian 
niniejszego planu. 

5. Ustala siň w zagospodarowaniu terenu udo-
stňpnienie słuŐbom energetycznym wszystkich, 
naleŐņcych do przedsiňbiorstwa, urzņdzeŊ energe-
tycznych wystňpujņcych na terenie obowiņzywa-
nia planu w celu przeprowadzenia prac zwiņza-
nych z bezpoŌredniņ i prawidłowņ eksploatacjņ 
ww. urzņdzeŊ. 

6. Ustala siň zachowanie urzņdzeŊ energetycz-
nych wystňpujņcych na terenie w postaci napo-
wietrznych lub kablowych linii energetycznych nn 
postulujņc zamianň (kolizyjnych z nowņ zabudo-
wņ) napowietrznych linii energetycznych 15kV na 
linie podziemne. 

7. Dla nowych i odtwarzanych linii SN i nn na-
powietrznych lub kablowych podziemnych ustala 
siň pozostawienie w liniach rozgraniczajņcych 
dróg odpowiednich korytarzy uwzglňdniajņcych 
wymagane przepisami odległoŌci od innych 
obiektów. 

8. Dopuszcza siň stosowanie alternatywnych 
Ŏródeł energii elektrycznej; np. generatorów prņ-
du. 
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Zaopatrzenie w gaz 

§ 28.1. Ustala siň pokrycie zapotrzebowania na 
gaz do celów komunalnych, przygotowania ciepłej 
wody uŐytkowej oraz ewentualnie ogrzewania 
pomieszczeŊ i klimatyzacji. 

2. Zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci 
rozdzielczej na warunkach okreŌlonych przez ope-
ratora sieci. 

3. Zasilanie w gaz wymaga spełnienia nastňpu-
jņcych warunków: minimalne zbliŐenia ogrodzeŊ 
do gazociņgów Ōredniego i niskiego ciŌnienia wy-
noszņ 0,5m, a szafki gazowe, otwierane na ze-
wnņtrz, winny byń sytuowane w linii ogrodzeŊ dla 
zabudowy mieszkaniowej lub w miejscu uzgod-
nionym z operatorem sieci dla pozostałych typów 
zabudowy. 

Telekomunikacja 

§ 29.1. Ustala siň pełne zaspokojenie zapotrze-
bowania na łņcza telefoniczne z istniejņcej centrali 
telefonicznej TP S.A. lub innej naleŐņcej do alter-
natywnego operatora. 

2. Dopuszcza siň przebudowň i rozbudowň sieci 
telekomunikacyjnej oraz kablowe rozprowadzenie 
linii abonenckich, a takŐe sieci radiowej lub in-
nych. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej, jeŐeli 
taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrňb-
nymi. 

Zaopatrzenie w ciepło 

§ 30.1. Obiekty w obszarze objňtym planem 
mogņ byń zaopatrywane w energiň cieplnņ po-
przez zasilanie: z kotłowni obsługujņcych jeden 
lub wiňcej budynków, gazem ziemnym, energiņ 
elektrycznņ, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliw ekologicznych w 
tym stałych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony Ōrodowiska. 

2. Wyklucza siň stosowanie kominków, jeŐeli 
stanowiņ podstawowe Ŏródło ogrzewania. 

Usuwanie odpadów stałych 

§ 31. Ustala siň usuwanie odpadów stałych po-
za obszarem planu: 

1) nakazuje siň usuwanie odpadów w ramach 
zorganizowanego i o powszechnej dostňpnoŌci 
w obszarze planu, systemu zbierania i wywozu 
odpadów stałych, 

2) na kaŐdej działce naleŐy wydzieliń odpowiednie 
miejsce do selektywnej zbiórki odpadów, 
opróŐnianych okresowo, w miarň potrzeb do 

zakładów utylizacji na podstawie stosownych 
umów indywidualnych lub zbiorowych, 

3) odpady zwiņzane z funkcjonowaniem usług i 
produkcji podlegajņ utylizacji przez odpowied-
nie specjalistyczne jednostki. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

dla terenów o różnym przeznaczeniu 

§ 32. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla poszczególnych działek lub ich zespo-
łów okreŌla siň według zasad ustalonych w sto-
sunku do terenów wyznaczonych liniami rozgrani-
czajņcymi, o których mowa w Rozdziale 1 Działu II 
niniejszej uchwały, z uwzglňdnieniem ustaleŊ do-
tyczņcych struktury funkcjonalno - przestrzennej, 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej, ograni-
czeŊ zagospodarowania wynikajņcych z zasad 
ochrony Ōrodowiska i przyrody, o których mowa 
w rozdziałach 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w Dziale II niniej-
szej uchwały. 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 33. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, ustala 
siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z budynkami w układzie 
wolno stojņcym lub bliŎniaczym; 

2) uzupełniajņce: 

a) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony Ōro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych, 

b) budynki gospodarcze i garaŐe o łņcznej 
powierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 
60m2, 

c) zieleŊ urzņdzona, obiekty malej archi-
tektury; 

3) dopuszczalne: 

a) w budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym albo gospodarczym wbudowany 
lokal usługowy - usługi towarzyszņce, o 
których mowa w § 5 ust. 1 pkt 28, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej 
zabudowy z funkcjņ usługowņ w od-
rňbnych budynkach, jej remonty, roz-
budowň, nadbudowň lub wymianň przy 
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zachowaniu parametrów i wskaŎników 
zabudowy zgodnie z ust. 4, 

c) napowietrzna linia elektroenergetyczna 
15kV (w terenie 3MN) z moŐliwoŌciņ 
zamiany na podziemnņ – kablowņ. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň projektowanie budynków lub ze-
społu budynków o formie i rozwiņzaniach 
architektonicznych tworzņcych kompozy-
cyjnņ całoŌń wszystkich budynków usytu-
owanych na działce inwestycyjnej (dotyczy 
kształtu dachów, kolorystyki elewacji, po-
kryń dachów). Dotyczy to w kaŐdym przy-
padku budowy, przebudowy, remontu i 
wykonywania robót budowlanych; 

2) na działce budowlanej o ustalonym nor-
matywie jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny wolno stojņcy lub jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny w zabudowie 
bliŎniaczej; 

3) zabudowa gospodarcza i garaŐe wolno 
stojņce, wbudowane, dobudowane; 

4) pod warunkiem stosowania okreŌlonych w 
planie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje siň istniejņcņ zabudowň 
dopuszczajņc jej wymianň, remont, prze-
budowň, nadbudowň, rozbudowň, dosto-
sowanie do obowiņzujņcych wymogów 
technicznych oraz wprowadzanie urzņdzeŊ 
technicznych polepszajņcych warunki 
uŐytkowania budynków, zmianň kolorysty-
ki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokry-
cia dachów; 

5) ustala siň zachowanie pojedynczych drzew 
w formie ciņgów zieleni towarzyszņcych 
drogom wewnňtrznym oraz jako zieleŊ 
towarzyszņca zabudowie mieszkaniowej. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z § 9, w tym: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - na działce budowlanej lub inwe-
stycyjnej, co najmniej 50% powierzchni 
działki; 

2) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek po-
wyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek 
sņsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych na sņsiednie działki i drogi; 

3) zakazuje siň lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie na Ōrodowisko powoduje 
przekroczenie standardów jakoŌci poza 

granicami działki na której obiekt jest zlo-
kalizowany oraz działalnoŌci, która wyma-
ga wprowadzenia ruchu transportu ciňŐ-
kiego ponad 3,5 t.; 

4) ustala siň przyporzņdkowanie terenu pod 
wzglňdem dopuszczalnego poziomu hała-
su w Ōrodowisku, o którym mowa w prze-
pisach odrňbnych o ochronie Ōrodowiska, 
jako teren przeznaczony pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci: 10m od linii rozgra-
niczajņcej drogi KDL, 6m od linii roz-
graniczajņcej drogi KDD, 6m od granicy 
dróg wewnňtrznych lub 4m od granicy 
siňgacza, z dopuszczeniem wysuniňcia 
poza wyznaczonņ liniň zabudowy, na 
odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 1,5m, elemen-
tów nadwieszeŊ takich jak: balkony, 
loggie, wykusze oraz elementów wejŌń 
do budynków takich jak: schody, pode-
sty, daszki, pochylnie, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej 
zabudowy, w dobrym stanie technicz-
nym, zlokalizowanej poza wyznaczo-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy. Dopuszcza siň roboty budowlane 
i remonty, nadbudowň, przebudowň 
(nie obejmujņce powiňkszenia po-
wierzchni zabudowy) istniejņcej zabu-
dowy usytuowanej w pasie terenu miň-
dzy liniami rozgraniczajņcymi drogi, a 
nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, 

c) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek budowlanych jako 
zabudowy bliŎniaczej. Dopuszcza siň 
etapowņ, (niejednoczesnņ) budowň i 
rozbudowň budynków, przy tej granicy 
jako docelowņ zabudowň w układzie 
bliŎniaczym. Dopuszcza siň sytuowanie 
zabudowy ze Ōcianņ bez otworów bez-
poŌrednio przy granicy działki budow-
lanej lub w odległoŌci 1,5m od granicy, 

d) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci 5m od brzegów ro-
wów otwartych, 

e) dopuszcza siň wycofanie zabudowy w 
głņb działki, 

f) z uwzglňdnieniem pasa technologicz-
nego napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV; 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy na 
działce budowlanej lub inwestycyjnej 40% 
powierzchni działki; 

3) wysokoŌń zabudowy: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne do  
3 kondygnacji i nie wiňcej niŐ 12m, 

b) budynki gospodarcze i garaŐe 1 kondy-
gnacja i nie wiňcej niŐ 5m, 

c) zachowane budynki usług nie wiňcej niŐ 
12m; 

4) kształt dachów: 

a) budynki mieszkalne dachy płaskie 10o 
lub skoŌne do 45o, doŌwietlenie podda-
szy bez ograniczeŊ konstrukcyjnych; 

b) budynki usług (zachowanych), garaŐe i 
budynki gospodarcze –dachy płaskie do 
10o lub skoŌne do 35o, doŌwietlenie 
poddaszy bez ograniczeŊ konstrukcyj-
nych; 

5) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach pastelowych i 
szaroŌciach; dopuszcza siň stosowanie 
okładzin z kamienia, cegły, drewna, 
szkła; obowiņzuje zakaz stosowania 
„siddingu”, blachy falistej i trapezowej, 

b) dachy - ciemne od brņzu poprzez czer-
wieŊ do szaroŌci; 

6) powierzchnia usług: 

a) w budynku mieszkalnym lub gospodar-
czym wbudowany lokal usługowy do 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego lub gospodarczego, w 
tym usługi handlu do 50m2 powierzchni 
sprzedaŐy, 

b) w zachowanych budynkach z usługami, 
usługi handlu do 100m2 powierzchni 
sprzedaŐy; 

7) noŌniki reklamowe: 

a) na ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków, 

b) dopuszcza siň umieszczanie tablic re-
klamowych, słupów ogłoszeniowych, 
szyldów, 

c) dopuszcza siň sytuowanie pionowych, 
proporców reklamowych na konstrukcji 
masztów lub latarŊ, 

 

 

d) zakazuje siň umieszczanie noŌników re-
klamowych w miejscach i w sposób za-
strzeŐony dla znaków drogowych lub w 
sposób utrudniajņcy ich odczytywanie; 

8) ogrodzenia: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg lo-
kowane w liniach rozgraniczajņcych 
tych dróg za chodnikiem, o max wyso-
koŌci 2,2m nad poziom terenu, aŐurowe 
min 50% powierzchni całkowitej ogro-
dzenia, z cokołem pełnym max do wy-
sokoŌci 0,6m nad poziom terenu, do-
puszcza siň ogrodzenia bez cokołu, 

b) ograniczenie wysokoŌci nie dotyczy 
wysokoŌci bram i furtek, 

c) ogrodzenia od rowów otwartych 1,5m 
od ich brzegów, 

d) w ogrodzeniach naleŐy przewidzień tu-
nele ekologiczne, 

e) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek. W takich 
przypadkach dopuszcza siň przeznacze-
nie terenu pomiňdzy liniņ rozgranicza-
jņcņ, a liniņ zabudowy, na miejsca par-
kingowe, zieleŊ ozdobnņ lub chodniki, 

f) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia 
linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m 
wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych dróg lo-
kalnych, dojazdowych i granic dróg 
wewnňtrznych, 

g) dopuszcza siň stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeŊ wy-
łņcznie jako elementów słupów i pod-
murówek; 

9) obiekty małej architektury - w szczególno-
Ōci: pojemniki z zieleniņ, słupki, murki, 
ławki, elementy placów zabaw, fontanny, 
miejsca (obudowa) na pojemniki na Ōmie-
ci, trzepaki. 

5. Na terenie 3MN w obszarze bezpoŌredniego 
zagroŐenia powodziņ ustalenia – zgodnie z 
§ 10. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

1) minimalne powierzchnie nowych wydzie-
lanych działek budowlanych: 

a) 1000m2 dla jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego z jednym loka-
lem w zabudowie wolno stojņcej lub 
500m2 dla jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego z jednym loka-
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lem w zabudowie bliŎniaczej, z dopusz-
czalnym obniŐeniem powierzchni dzia-
łek o 5%, 

b) zachowuje siň, z prawem zabudowy za-
budowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
bez usług, działki o powierzchniach nie 
mniejszych niŐ 500m2, jeŐeli sņ to dział-
ki wydzielone na podstawie prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, a 
realizacja zabudowy na tych działkach 
zgodna bňdzie z przepisami odrňbnymi 
i ustaleniami ust. 4, 

c) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci grunto-
wych złoŐonych z wiňcej niŐ jednej 
działki budowlanej (pod warunkiem 
stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania tere-
nu, liczonych dla łņcznej powierzchni 
nieruchomoŌci gruntowej), 

d) ustalenia minimalnych powierzchni 
działek nie dotyczņ: działek wydziela-
nych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej i dróg we-
wnňtrznych; 

2) minimalne fronty nowych wydzielanych 
działek budowlanych - 20m; 

3) kņt połoŐenia granic nowych wydzielanych 
działek w stosunku do pasa drogowego - 
w zakresie: 60o-90o; 

4) kaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień zapewniony dostňp do drogi publicz-
nej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej, przy czym ustala siň: 

a) minimalnņ szerokoŌń dróg wewnňtrz-
nych do działek z zabudowņ mieszka-
niowņ i usługami lub tylko z usługami 
na 10m, 

b) minimalnņ szerokoŌń dróg wewnňtrz-
nych do działek tylko z zabudowņ 
mieszkaniowņ na 8m, 

c) kaŐda nowa droga wewnňtrzna, winna 
mień dwustronne włņczenie do układu 
komunikacyjnego, a gdyby to było 
niemoŐliwe, droga o jednostronnym 
włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi mień 
stworzone warunki do zawracania (pla-
cyk do zawracania o minimalnych wy-
miarach 12,5m x 12,5m), 

 

 

d) skrzyŐowania dróg wewnňtrznych nale-
Őy projektowań pod katem zbliŐonym 
do kņta prostego z naroŐnymi Ōciňciami 
5m x 5m. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) zabudowa w sņsiedztwie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15kV (teren 
3MN) ustalenia odpowiednio § 13; 

2) w szczególnoŌci zakaz lokowania: zakła-
dów produkcyjnych, usług lakierniczych i 
blacharskich, składów i magazynów, ob-
sługi technicznej i naprawy pojazdów me-
chanicznych, sprzedaŐy paliw i olejów opa-
łowych, składowisk opału i odpadów, zło-
mowisk i zabudowy zagrodowej; 

3) zakaz zmiany funkcji w budynkach gospo-
darczych, usługowych i garaŐach na cele 
mieszkalne, jeŐeli na działce znajduje siň 
juŐ budynek mieszkalny lub lokal miesz-
kalny wbudowany. 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 7 Dzia-
łu II; 

2) obsługa komunikacyjna od strony przyle-
głych dróg KDL, KDD oraz KDW bezpo-
Ōrednio; 

3) wskaŎniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 22. 

9. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ - odpowiednio zgodnie z rozdziałem 8 
Działu II. 

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego 
dopuszcza siň zachowanie dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania i uŐytkowania te-
renu. 

11. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 0%. 

§ 34. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1MNU, 2MNU, 3MNU, 
4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z budynkami w układzie 
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wolno stojņcym lub bliŎniaczym lub jako 
lokal mieszkalny wbudowany; 

2) uzupełniajņce: 

a) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony Ōro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych, 

b) budynki gospodarcze i garaŐe o łņcznej 
powierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 
60m2, 

c) zieleŊ urzņdzona, obiekty malej archi-
tektury; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty usługowe w szczególnoŌci: 
usługi handlu (z wyłņczeniem handlu 
hurtowego wymagajņcego magazynów 
lub placów składowych o powierzchni 
przekraczajņcej 800m2), ochrony zdro-
wia i opieki społecznej, kultury, turysty-
ki i sportu, nauki i oŌwiaty, obsługi nie-
ruchomoŌci, wynajmu, poczty, teleko-
munikacji, hoteli, restauracji, poŌrednic-
twa finansowego, administracji, biur, 
edukacji, działalnoŌci weterynaryjnej, 
usług pralniczych i piekarni, obsługi 
technicznej i naprawy pojazdów me-
chanicznych, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej 
zabudowy tylko z funkcjņ usługowņ w 
odrňbnych budynkach, jej remonty, 
rozbudowň, nadbudowň lub wymianň 
przy zachowaniu parametrów i wskaŎ-
ników zabudowy z ust. 4, 

c) napowietrzna linia elektroenergetyczna 
15kV (w terenach 2MNU, 6MNU) z moŐ-
liwoŌciņ zamiany na podziemnņ – ka-
blowņ. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň projektowanie budynków lub ze-
społu budynków o formie i rozwiņzaniach 
architektonicznych tworzņcych kompozy-
cyjnņ całoŌń wszystkich budynków usytu-
owanych na działce inwestycyjnej (dotyczy 
kształtu dachów, kolorystyki elewacji, po-
kryń dachów). Dotyczy to w kaŐdym przy-
padku budowy, przebudowy, remontu i 
wykonywania robót budowlanych; 

2) na działce budowlanej o ustalonym nor-
matywie jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny wolno stojņcy z budynkiem usłu-
gowym lub bez, jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie bliŎniaczej z 

budynkiem usługowym lub bez, jeden bu-
dynek z usługami i wbudowanym lokalem 
mieszkalnym; 

3) zabudowa gospodarcza i garaŐe wolno 
stojņce, wbudowane, dobudowane; 

4) ustala siň zachowanie pojedynczych drzew 
w formie ciņgów zieleni towarzyszņcych 
drogom wewnňtrznym, w formie zespołów 
zieleni urzņdzonej oraz zieleni towarzyszņ-
cej zabudowie mieszkaniowej, urzņdze-
niom sportu i wypoczynku; 

5) pod warunkiem stosowania okreŌlonych w 
planie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje siň istniejņcņ zabudowň 
dopuszczajņc jej wymianň, remont, prze-
budowň, nadbudowň, rozbudowň, dosto-
sowanie do obowiņzujņcych wymogów 
technicznych oraz wprowadzanie urzņdzeŊ 
technicznych polepszajņcych warunki 
uŐytkowania budynków, zmianň kolorysty-
ki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokry-
cia dachów. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z § 9, w tym: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - na działce budowlanej lub inwe-
stycyjnej, co najmniej 40% powierzchni 
działki, w szczególnoŌci jako odpowiednio 
kształtowana zieleŊ umiejscowiona wzdłuŐ 
granic działek od strony graniczņcej z za-
budowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ bez 
usług (MN); 

2) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek po-
wyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek 
sņsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych na sņsiednie działki i drogi; 

3) zakazuje siň lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie na Ōrodowisko powoduje 
przekroczenie standardów jakoŌci poza 
granicami działki na której obiekt jest zlo-
kalizowany; 

4) dla terenu 8MNU nakazuje siň ochronň 
funkcji mieszkaniowej przed ponadnorma-
tywnym oddziaływaniem komunikacji i 
okreŌla siň obszar oddziaływania aku-
stycznego (zasiňg oddziaływania komuni-
kacji kołowej wyznaczony 240m od osi 
drogi KDS do wskazanego na rysunku pla-
nu, zasiňgu oddziaływania komunikacji ko-
łowej. W obszarze tym dopuszcza siň loka-
lizowanie zabudowy mieszkaniowej pod 
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warunkiem dotrzymania norm akustycz-
nych wewnņtrz pomieszczeŊ; 

5) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń po-
wodujņca oddziaływanie akustyczne i 
drgania nie powinna powodowań przekro-
czenia standardów jakoŌci powietrza poza 
terenem, do którego prowadzņcy działal-
noŌń posiada tytuł, prawny oraz nie po-
winna przekraczań standardów dopusz-
czalnych w tym zakresie dla funkcji okre-
Ōlonych w terenach lub obiektach sņsied-
nich; 

6) ustala siň przyporzņdkowanie terenu MNU 
pod wzglňdem dopuszczalnego poziomu 
hałasu w Ōrodowisku, o którym mowa w 
przepisach odrňbnych o ochronie Ōrodo-
wiska, jako teren przeznaczony na cele 
mieszkaniowo - usługowe. 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: 

a) ustala siň na rysunku planu nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy od strony drogi 
KDS, 

b) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci: 10m od linii rozgra-
niczajņcej dróg KDL, 6m od linii rozgra-
niczajņcej dróg KDD, 6m od granicy 
dróg wewnňtrznych lub 4m od granicy 
siňgacza, z dopuszczeniem wysuniňcia 
poza wyznaczonņ liniň zabudowy, na 
odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 1,5m elemen-
tów nadwieszeŊ takich jak: balkony, 
loggie, wykusze, elementów wejŌń do 
budynków takich jak: schody, podesty, 
daszki, pochylnie, 

c) budynki z usługami na terenach MNU, 
naleŐy odsunņń na odległoŌń 1,5 wyso-
koŌci tych budynków, od wspólnej gra-
nicy działek z planowanņ i istniejņcņ za-
budowņ mieszkaniowņ, 

d) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej 
zabudowy, w dobrym stanie technicz-
nym, zlokalizowanej poza wyznaczo-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy. Dopuszcza siň roboty budowlane 
i remonty, nadbudowň, przebudowň 
(nie obejmujņce powiňkszenia po-
wierzchni zabudowy) tej czňŌci istniejņ-
cej zabudowy, która usytuowana jest w 
pasie terenu pomiňdzy liniami rozgra-
niczajņcymi drogi, a nieprzekraczalnņ 
liniņ zabudowy, 

e) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek budowlanych jako 
zabudowy bliŎniaczej. Dopuszcza siň 
etapowņ, (niejednoczesnņ) budowň i 
rozbudowň budynków, przy tej granicy 
jako docelowņ zabudowň w układzie 
bliŎniaczym. Dopuszcza siň sytuowanie 
zabudowy ze Ōcianņ bez otworów bez-
poŌrednio przy granicy działki budow-
lanej lub w odległoŌci 1,5m od granicy, 

f) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci 5m od brzegów ro-
wów otwartych, 

g) dopuszcza siň obiekty małej architektu-
ry, sieci i obiekty infrastruktury tech-
nicznej oraz portiernie pomiňdzy liniņ 
rozgraniczajņcņ, a liniņ zabudowy, 

h) dopuszcza siň wycofanie zabudowy w 
głņb działki, 

i) z uwzglňdnieniem pasa technologicz-
nego napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na 
działce budowlanej lub inwestycyjnej do 
50% powierzchni działki; 

3) wysokoŌń zabudowy: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne do  
3 kondygnacji i nie wiňcej niŐ 12m, 

b) budynki usług - 12m z dopuszczeniem 
dominat, w szczególnoŌci dla indywi-
dualnie zaprojektowanych budynków 
usług sportu, kultury, oŌwiaty, nauki, 
hoteli, gastronomii, 

c) budynki gospodarcze i garaŐe 1 kondy-
gnacja i nie wiňcej niŐ 5m; 

4) kształt dachów: 

a) dachy płaskie do 10o lub skoŌne do 45o, 

b) budynki usług, garaŐe i budynki gospo-
darcze –dachy płaskie do 10o lub sko-
Ōne do 35o, 

c) doŌwietlenie poddaszy bez ograniczeŊ 
konstrukcyjnych, 

d) dopuszcza siň inne kształtowanie da-
chów budynków usługowych - niestan-
dardowe rozwiņzania takie jak kopuły, 
powierzchnie sferyczne i nierozwijalne; 

5) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach pastelowych i 
szaroŌciach; dopuszcza siň stosowanie 
okładzin z kamienia, cegły, drewna, 
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szkła; obowiņzuje zakaz stosowania 
„siddingu”, blachy falistej i trapezowej, 

b) dachy - ciemne od brņzu poprzez czer-
wieŊ do szaroŌci; 

6) powierzchnia usług: 

a) w budynku mieszkalnym wbudowany 
lokal usługowy do 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, w 
tym usługi handlu do 50m2 powierzchni 
sprzedaŐy, 

b) w budynkach z usługami, usługi handlu 
do 100m2 powierzchni sprzedaŐy; 

7) noŌniki reklamowe: 

a) na ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków, 

b) dopuszcza siň umieszczanie tablic re-
klamowych, słupów ogłoszeniowych, 
szyldów, ekranów zmiennej projekcji 
reklamowej, 

c) dopuszcza siň sytuowanie pionowych, 
proporców reklamowych na konstrukcji 
masztów lub latarŊ, 

d) zakazuje siň umieszczanie noŌników re-
klamowych i znaków informacyjno – 
plastycznych: w miejscach i w sposób 
zastrzeŐony dla znaków drogowych lub 
w sposób utrudniajņcy ich odczytywa-
nie; 

8) ogrodzenia: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg lo-
kowane w liniach rozgraniczajņcych 
tych dróg za chodnikiem, o max wyso-
koŌci 2,2m nad poziom terenu, aŐurowe 
min 50% powierzchni całkowitej ogro-
dzenia, z cokołem pełnym max do wy-
sokoŌci 0,6m nad poziom terenu, do-
puszcza siň ogrodzenia bez cokołu; 
ograniczenie wysokoŌci nie dotyczy 
wysokoŌci bram i furtek, 

b) ogrodzenia od rowów otwartych 1,5m 
od ich brzegów, 

c) w ogrodzeniach naleŐy przewidzień tu-
nele ekologiczne, 

d) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek. Teren pomiň-
dzy granicņ dróg wewnňtrznych, a liniņ 
zabudowy, w takich przypadkach, prze-
znacza siň na miejsca parkingowe, zie-
leŊ ozdobnņ lub chodniki, 

 

e) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia 
linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m 
wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych dróg lo-
kalnych, dojazdowych i granic dróg 
wewnňtrznych, 

f) dopuszcza siň stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeŊ wy-
łņcznie jako elementów słupów i pod-
murówek; 

9) obiekty małej architektury - w szczególno-
Ōci: pojemniki z zieleniņ, słupki, murki, 
ławki, elementy placów zabaw, fontanny, 
miejsca (obudowa) na pojemniki na Ōmie-
ci, trzepaki. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

1) minimalne powierzchnie nowych wydzie-
lanych działek budowlanych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej z usłu-
gami wbudowanymi lub bez usług 
wbudowanych: 1000m2 dla jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go z jednym lokalem w zabudowie 
wolno stojņcej lub 500m2 dla jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnej 
z jednym lokalem w zabudowie bliŎnia-
czej, z dopuszczalnym obniŐeniem po-
wierzchni działek o 5%, 

b) zachowuje siň z prawem zabudowy, za-
budowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
bez usług, działki o powierzchniach nie 
mniejszych niŐ 500m2, jeŐeli sņ to dział-
ki wydzielone na podstawie prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, a 
realizacja zabudowy na tych działkach 
zgodna bňdzie z przepisami odrňbnymi, 

c) 3000m2 dla budynków usługowych i 
budynków usługowych z jednym bu-
dynkiem mieszkalnym, 

d) dopuszcza siň wykorzystania dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci grunto-
wych złoŐonych z wiňcej niŐ jednej 
działki budowlanej (pod warunkiem 
stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania tere-
nu, liczonych dla łņcznej powierzchni 
nieruchomoŌci gruntowej), 

e) ustalenia minimalnych powierzchni 
działek nie dotyczņ: działek wydziela-
nych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej i dróg we-
wnňtrznych; 
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2) minimalne fronty nowych wydzielanych 
działek budowlanych - 20m; 

3) kņt połoŐenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego - w zakresie: 60o-90o; 

4) kaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień zapewniony dostňp do drogi publicz-
nej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej, przy czym, ustala siň: 

a) minimalnņ szerokoŌń dróg wewnňtrz-
nych do działek z zabudowņ mieszka-
niowņ i usługami lub tylko z usługami 
na 10m, 

b) minimalnņ szerokoŌń dróg wewnňtrz-
nych do działek tylko z zabudowņ 
mieszkaniowņ na 8m, 

c) kaŐda nowa droga wewnňtrzna, winna 
mień dwustronne włņczenie do układu 
komunikacyjnego, a gdyby to było 
niemoŐliwe, droga o jednostronnym 
włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi mień 
stworzone warunki do zawracania (pla-
cyk do zawracania o minimalnych wy-
miarach 12,5m x 12,5m), 

d) skrzyŐowania dróg wewnňtrznych nale-
Őy projektowań pod kņtem zbliŐonym 
do kņta prostego z naroŐnymi Ōciňciami 
5m x 5m. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) dla nowych wydzielanych działek zakazuje 
siň lokowania wyłņcznie zabudowy usłu-
gowej na działce budowlanej o ustalonym 
normatywie; 

2) zabudowa w sņsiedztwie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15kV ustalenia 
odpowiednio § 13; 

3) w szczególnoŌci zakaz lokowania: zakła-
dów produkcyjnych, usług lakierniczych i 
blacharskich, sprzedaŐy paliw i olejów 
opałowych, składowisk opału i odpadów, 
złomowisk oraz zabudowy zagrodowej 
oraz z wyjņtkiem terenu 3MNU domów 
weselnych oraz innych obiektów słuŐņcych 
organizacji imprez masowych; 

4) zakaz zmiany funkcji w budynkach gospo-
darczych, usługowych i garaŐach na cele 
mieszkalne, jeŐeli na działce znajduje siň 
juŐ budynek mieszkalny lub lokal miesz-
kalny wbudowany; 

5) na terenach zdrenowanych (teren 3MNU, 
5MNU, 6MNU, 8MNU) ustalenia odpo-
wiednio §12. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 7 Dzia-
łu II; 

2) obsługa komunikacyjna od strony przyle-
głych dróg KDL i KDD bezpoŌrednio; 

3) wskaŎniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 22. 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ - odpowiednio zgodnie z rozdziałem 8 
Działu II. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniajņcego dopuszcza siň za-
chowanie dotychczasowego sposobu zago-
spodarowania i uŐytkowania terenu. 

10. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 0%. 

§ 35. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach z gruntem leŌnym 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN/ZL, 2MN/ZL, 3MN/ZL, 4MN/ZL, 5MN/ZL, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z budynkami w układzie 
wolno stojņcym na działkach z gruntem le-
Ōnym; 

2) uzupełniajņce: 

a) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony Ōro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych, 

b) budynki gospodarcze i garaŐe o łņcznej 
powierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 
60m2, 

c) zieleŊ urzņdzona, obiekty malej archi-
tektury; 

3) dopuszczalne: 

a) w budynku mieszkalnym albo gospo-
darczym dopuszcza siň wbudowany lo-
kal usługowy- usług towarzyszņcych, o 
których mowa w § 5 ust. 1 pkt 28, 
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b) napowietrzna linia elektroenergetyczna 
15kV (w terenie 5MN/ZL) z moŐliwoŌciņ 
zamiany na podziemnņ – kablowņ. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň projektowanie budynków lub ze-
społu budynków o formie i rozwiņzaniach 
architektonicznych tworzņcych kompozy-
cyjnņ całoŌń wszystkich budynków usytu-
owanych na działce inwestycyjnej (dotyczy 
kształtu dachów, kolorystyki elewacji, po-
kryń dachów). Dotyczy to w kaŐdym przy-
padku budowy, przebudowy, remontu i 
wykonywania robót budowlanych; 

2) na działce o ustalonym normatywie jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny wolno 
stojņcy; 

3) zabudowa gospodarcza i garaŐe wolno 
stojņce, wbudowane, dobudowane; 

4) pod warunkiem stosowania okreŌlonych w 
planie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje siň istniejņcņ zabudowň 
dopuszczajņc jej wymianň, remont, prze-
budowň, nadbudowň, rozbudowň, dosto-
sowanie do obowiņzujņcych wymogów 
technicznych oraz wprowadzanie urzņdzeŊ 
technicznych polepszajņcych warunki 
uŐytkowania budynków, zmianň kolorysty-
ki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokry-
cia dachów. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z § 9, w tym: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna, co najmniej 70% powierzchni 
działki budowlanej lub inwestycyjnej z 
gruntem leŌnym, a wyłņczenie gruntu z 
produkcji leŌnej maksymalnie 400m2; 

2) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek po-
wyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek 
sņsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych na sņsiednie działki i drogi; 

3) zakazuje siň lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie na Ōrodowisko powoduje 
przekroczenie standardów jakoŌci poza 
granicami działki na której obiekt jest zlo-
kalizowany oraz działalnoŌci, która wyma-
ga wprowadzenia ruchu transportu ciňŐ-
kiego ponad 3,5t; 

 

 

4) ustala siň przyporzņdkowanie terenu pod 
wzglňdem dopuszczalnego poziomu hała-
su w Ōrodowisku, o którym mowa w prze-
pisach odrňbnych o ochronie Ōrodowiska, 
jako teren przeznaczony pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu 

1) linie zabudowy, strefy zabudowy: 

a) ustala siň strefy zabudowy jak na ry-
sunku planu lub nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległoŌci: 6m od linii 
rozgraniczajņcej drogi KDD, 6m od gra-
nicy drogi wewnňtrznej KDW lub 4m od 
granicy siňgacza, z dopuszczeniem wy-
suniňcia poza wyznaczonņ liniň zabu-
dowy, na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 
1,5m elementów nadwieszeŊ takich jak: 
balkony, loggie, wykusze, elementów 
wejŌń do budynków takich jak: schody, 
podesty, daszki, pochylnie, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej 
zabudowy, w dobrym stanie technicz-
nym, zlokalizowanej poza wyznaczo-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy. Dopuszcza siň roboty budowlane 
i remonty, nadbudowň, przebudowň 
(nie obejmujņce powiňkszenia po-
wierzchni zabudowy) czňŌci istniejņcej 
zabudowy usytuowanej w pasie terenu 
pomiňdzy liniami rozgraniczajņcymi 
drogi, a nieprzekraczalnņ liniņ zabudo-
wy, 

c) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy ze 
Ōcianņ bez otworów bezpoŌrednio przy 
granicy działki budowlanej lub w odle-
głoŌci 1,5m od granicy, 

d) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci 5m od brzegów ro-
wów otwartych, 

e) dopuszcza siň wycofanie zabudowy w 
głņb działki, 

f) z uwzglňdnieniem pasa technologicz-
nego napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na 
działce budowlanej lub inwestycyjnej z 
gruntem leŌnym 20% powierzchni działki 
lecz nie wiňcej niŐ 400m2; 

3) wysokoŌń zabudowy: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne (i z 
wbudowanymi usługami) do 3 kondy-
gnacji i nie wiňcej niŐ 12m; 
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b) budynki gospodarcze i garaŐe 1 kondy-
gnacja i nie wiňcej niŐ 5m; 

4) kształt dachów: 

a) budynki mieszkalne dachy płaskie do 
10o lub skoŌne do 45o, 

b) garaŐe i budynki gospodarcze - dachy 
płaskie do 10o lub skoŌne do 45o, 

c) doŌwietlenie poddaszy bez ograniczeŊ 
konstrukcyjnych; 

5) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach pastelowych i 
szaroŌciach; dopuszcza siň stosowanie 
okładzin z kamienia, cegły, drewna, 
szkła; obowiņzuje zakaz stosowania 
„siddingu”, blachy równieŐ falistej i 
trapezowej, 

b) dachy - ciemne od brņzu poprzez czer-
wieŊ do szaroŌci; 

6) powierzchnia usług: w budynku mieszkal-
nym albo gospodarczym lokal usługowy 
wbudowany, do 30% powierzchni całkowi-
tej budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, 

7) noŌniki reklamowe: 

a) na ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków, 

b) dopuszcza siň umieszczanie tablic re-
klamowych, 

c) zakazuje siň umieszczanie noŌników re-
klamowych znaków informacyjno – pla-
stycznych: w miejscach i w sposób za-
strzeŐony dla znaków drogowych lub w 
sposób utrudniajņcy ich odczytywanie; 

8) ogrodzenia: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg lo-
kowane w liniach rozgraniczajņcych 
tych dróg za chodnikiem, o max wyso-
koŌci 2,2m nad poziom terenu, aŐurowe 
min 50% powierzchni całkowitej ogro-
dzenia, z cokołem pełnym max do wy-
sokoŌci 0,6m nad poziom terenu, do-
puszcza siň ogrodzenia bez cokołu, 

b) ograniczenie wysokoŌci nie dotyczy 
wysokoŌci bram i furtek, 

c) ogrodzenia od rowów otwartych 1,5m 
od ich brzegów, 

d) w ogrodzeniach naleŐy przewidzień tu-
nele ekologiczne, 

e) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek. Teren pomiň-
dzy liniņ rozgraniczajņcņ, a liniņ zabu-
dowy, w takich przypadkach przeznacza 
siň na miejsca parkingowe, zieleŊ 
ozdobnņ lub chodniki, 

f) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia 
linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m 
wzdłuŐ dróg dojazdowych i granic dróg 
wewnňtrznych, 

g) dopuszcza siň stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeŊ wy-
łņcznie jako elementów słupów i pod-
murówek; 

9) obiekty małej architektury - w szczególno-
Ōci: pojemniki z zieleniņ, słupki, murki, 
ławki, elementy placów zabaw, fontanny, 
miejsca (obudowa) na pojemniki na Ōmie-
ci, trzepaki. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

1) minimalne powierzchnie nowych wydzie-
lanych działek budowlanych: 

a) 1500m2 dla jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego z jednym loka-
lem w zabudowie wolno stojņcej, 

b) zachowuje siň, z prawem zabudowy za-
budowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
bez usług, działki o powierzchniach nie 
mniejszych niŐ 500m2, jeŐeli sņ to dział-
ki wydzielone na podstawie prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, a 
realizacja zabudowy na tych działkach 
zgodna bňdzie z przepisami odrňbnymi, 

c) dopuszcza siň wykorzystania dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci grunto-
wych złoŐonych z wiňcej niŐ jednej 
działki budowlanej (pod warunkiem 
stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania tere-
nu, liczonych dla łņcznej powierzchni 
nieruchomoŌci gruntowej), 

d) ustalenia minimalnych powierzchni 
działek nie dotyczņ: działek wydziela-
nych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej i dróg we-
wnňtrznych; 

2) minimalne fronty nowych wydzielanych 
działek budowlanych - 20m; 
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3) kņt połoŐenia granic nowych wydzielanych 
działek w stosunku do pasa drogowego - 
w zakresie: 60o-90o; 

4) kaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień zapewniony dostňp do drogi publicz-
nej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej, przy czym, ustala siň: 

a) minimalne szerokoŌci dróg wewnňtrz-
nych do działek z zabudowņ mieszka-
niowņ jednorodzinnņ na działkach z 
gruntem leŌnym na 6m, 

b) kaŐda nowa droga wewnňtrzna, winna 
mień dwustronne włņczenie do układu 
komunikacyjnego, a gdyby to było 
niemoŐliwe, droga o jednostronnym 
włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi mień 
stworzone warunki do zawracania (pla-
cyk do zawracania o minimalnych wy-
miarach 12,5m x 12,5m), 

c) skrzyŐowania dróg wewnňtrznych nale-
Őy projektowań pod katem zbliŐonym 
do kņta prostego z naroŐnymi Ōciňciami 
5m x 5m. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) zabudowa w sņsiedztwie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15kV (teren 
5MN/ZL) ustalenia odpowiednio § 13; 

2) w szczególnoŌci zakaz lokowania: zakła-
dów produkcyjnych, usług lakierniczych i 
blacharskich, składów i magazynów, ob-
sługi technicznej i naprawy pojazdów me-
chanicznych, sprzedaŐy paliw i olejów opa-
łowych, masztów telefonii komórkowej, 
składowisk opału i odpadów, złomowisk i 
zabudowy zagrodowej; 

3) zakaz lokalizacji usług handlu; 

4) zakaz zmiany funkcji w budynkach gospo-
darczych i garaŐach na cele mieszkalne, je-
Őeli na działce znajduje siň juŐ budynek 
mieszkalny. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 7 Dzia-
łu II; 

2) obsługa komunikacyjna odpowiednio od 
strony przyległych dróg KDD i drogi KDW 
bez ograniczeŊ; 

3) wskaŎniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 22. 

8. Zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ: 
odpowiednio zgodnie z rozdziałem 8 Działu II. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego 
dopuszcza siň zachowanie dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania i uŐytkowania te-
renu. 

10. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 0%. 

Rozdział 2 
Teren zabudowy usługowej 

§ 36. Dla terenu zabudowy usługowej i miesz-
kaniowej oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem UMN ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: w szczególnoŌci usługi: tu-
rystyki, obsługi nieruchomoŌci, wynajmu, 
poczty, telekomunikacji, restauracji, po-
Ōrednictwa finansowego, biur i admini-
stracji, edukacji, działalnoŌci weterynaryj-
nej, obsługi technicznej i naprawy pojaz-
dów mechanicznych, przetwórstwo rze-
mieŌlnicze, budownictwo, handel detalicz-
ny i ekspozycyjny, handel hurtowy, trans-
port, magazyny; 

2) uzupełniajņce: 

a) obiekty i urzņdzenia niezbňdne ze 
wzglňdów technologicznych, socjal-
nych, ochrony przeciwpoŐarowej, 

b) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony Ōro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych, 

c) zieleŊ urzņdzona; 

3) dopuszczalne: 

a) wbudowany lokal mieszkalny, 

b) napowietrzna linia elektroenergetyczna 
15kV z moŐliwoŌciņ zamiany na pod-
ziemnņ – kablowņ. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň projektowanie budynków lub ze-
społu budynków o formie i rozwiņzaniach 
architektonicznych tworzņcych kompozy-
cyjnņ całoŌń wszystkich budynków usytu-
owanych na działce inwestycyjnej (dotyczy 
kształtu dachów, kolorystyki elewacji, po-
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kryń dachów). Dotyczy to w kaŐdym przy-
padku budowy, przebudowy, remontu i 
wykonywania robót budowlanych; 

2) na działce budowlanej o ustalonym nor-
matywie budynki usług i jeden wbudowa-
ny lokal mieszkalny tylko w jednym bu-
dynku usług; 

3) zabudowa gospodarcza i garaŐe wolno 
stojņce, wbudowane, dobudowane; 

4) ustala siň zachowanie pojedynczych drzew 
w formie ciņgów zieleni towarzyszņcych 
drogom wewnňtrznym oraz jako zieleŊ 
urzņdzona; 

5) pod warunkiem stosowania okreŌlonych w 
planie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje siň istniejņcņ zabudowň 
dopuszczajņc jej wymianň, remont, prze-
budowň, nadbudowň, rozbudowň, dosto-
sowanie do obowiņzujņcych wymogów 
technicznych oraz wprowadzanie urzņdzeŊ 
technicznych polepszajņcych warunki 
uŐytkowania budynków, zmianň kolorysty-
ki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokry-
cia dachów. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - na działce budowlanej lub inwe-
stycyjnej, co najmniej 40% powierzchni 
działki, w szczególnoŌci jako odpowiednio 
kształtowana zieleŊ umiejscowiona wzdłuŐ 
granic działek od strony graniczņcej tylko z 
zabudowņ mieszkaniowa jednorodzinnņ 
bez usług; 

2) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek po-
wyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek 
sņsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych na sņsiednie działki i drogi; 

3) odwodnienie terenu nie moŐe powodowań 
obniŐenia zwierciadła wód podziemnych 
na terenach sņsiednich; 

4) zasiňg oddziaływania komunikacji kołowej 
240m od osi drogi KDS - Trasy Katowic-
kiej; 

5) zakazuje siň lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie na Ōrodowisko powoduje 
przekroczenie standardów jakoŌci poza 
granicami działki na której obiekt jest zlo-
kalizowany 

 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu 

1) linie zabudowy, strefy zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci 10m od linii rozgra-
niczajņcej drogi KDL oraz 6m od grani-
cy dróg wewnňtrznych, 

b) budynki z usługami na terenach UMN, 
naleŐy odsunņń na odległoŌń 1,5 wyso-
koŌci tych budynków, od wspólnej gra-
nicy działek z planowanņ i istniejņcņ za-
budowņ mieszkaniowņ, 

c) dopuszcza siň obiekty małej architektu-
ry, sieci i obiekty infrastruktury tech-
nicznej oraz portiernie pomiňdzy liniņ 
rozgraniczajņcņ, a liniņ zabudowy; 

d) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej 
zabudowy, w dobrym stanie technicz-
nym, zlokalizowanej poza wyznaczo-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy. Dopuszcza siň roboty budowlane 
i remonty, nadbudowň, przebudowň 
(nie obejmujņce powiňkszenia po-
wierzchni zabudowy) czňŌci istniejņcej 
zabudowy usytuowanej w pasie terenu 
pomiňdzy liniami rozgraniczajņcymi 
drogi, a nieprzekraczalnņ liniņ zabudo-
wy, 

e) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy ze 
Ōcianņ bez otworów bezpoŌrednio przy 
granicy działki budowlanej lub w odle-
głoŌci 1,5m od granicy, 

f) dopuszcza siň wycofanie zabudowy w 
głņb działki; 

g) z uwzglňdnieniem pasa technologicz-
nego napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na 
działce budowlanej lub inwestycyjnej 60% 
powierzchni działki; 

3) wysokoŌń zabudowy: 

a) budynki gospodarcze i garaŐe 1 kondy-
gnacja i nie wiňcej niŐ 5m, 

b) budynki usług - 12m z dopuszczeniem 
dominat, w szczególnoŌci dla indywi-
dualnie zaprojektowanych budynków 
usług sportu, kultury, oŌwiaty, nauki, 
hoteli, gastronomii; 
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4) kształt dachów: 

a) dachy płaskie 10o lub skoŌne do 35o, 

b) garaŐe i budynki gospodarcze - dachy 
płaskie 10o lub skoŌne do 35o; 

c) doŌwietlenie poddaszy bez ograniczeŊ 
konstrukcyjnych, 

d) dopuszcza siň inne kształtowanie da-
chów budynków usługowych - niestan-
dardowe rozwiņzania takie jak kopuły, 
powierzchnie sferyczne i nierozwijalne; 

5) kolorystyka: kolor elewacji w barwach pa-
stelowych i szaroŌciach; dopuszcza siň 
stosowanie okładzin z kamienia, cegły, 
drewna, szkła; obowiņzuje zakaz stosowa-
nia „siddingu”, PCV, blachy równieŐ fali-
stej i trapezowej, dachy – jasne od brņzu 
poprzez czerwieŊ do szaroŌci; 

6) powierzchnia usług: usługi handlu do 
100m2 powierzchni sprzedaŐy w jednym 
lokalu; 

7) noŌniki reklamowe: 

a) na ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków, 

b) dopuszcza siň umieszczanie tablic i no-
Ōników reklamowych, słupów ogłosze-
niowych, szyldów, ekranów zmiennej 
projekcji reklamowej, 

c) dopuszcza siň sytuowanie pionowych, 
proporców reklamowych na konstrukcji 
masztów lub latarŊ, 

d) zakazuje siň umieszczanie noŌników i 
znaków informacyjno – plastycznych: w 
miejscach i w sposób zastrzeŐony dla 
znaków drogowych lub w sposób 
utrudniajņcy ich odczytywanie; 

8) ogrodzenia: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg lo-
kowane w liniach rozgraniczajņcych 
tych dróg za chodnikiem, o max wyso-
koŌci 2,2m nad poziom terenu, aŐurowe 
min 50% powierzchni całkowitej ogro-
dzenia, z cokołem pełnym max. do wy-
sokoŌci 0,6m nad poziom terenu, do-
puszcza siň ogrodzenia bez cokołu, 

b) ograniczenie wysokoŌci nie dotyczy 
wysokoŌci bram i furtek, 

c) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek. W takich 
przypadkach dopuszcza siň przeznacze-
nie terenu pomiňdzy liniņ rozgranicza-

jņcņ, a liniņ zabudowy, na miejsca par-
kingowe, zieleŊ ozdobnņ lub chodniki, 

d) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia 
linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m 
wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej drogi lo-
kalnej i granicy dróg wewnňtrznych, 

e) dopuszcza siň stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeŊ wy-
łņcznie jako elementów słupów i pod-
murówek. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

1) minimalne powierzchnie nowych wydzie-
lanych działek budowlanych: 

a) 3000m2, 

b) ustalenie minimalnej powierzchni dzia-
łek nie dotyczy: działek wydzielanych 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej i dróg wewnňtrz-
nych, 

c) dopuszcza siň wykorzystania dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci grunto-
wych złoŐonych z wiňcej niŐ jednej 
działki budowlanej (pod warunkiem 
stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania tere-
nu, liczonych dla łņcznej powierzchni 
nieruchomoŌci gruntowej; 

2) minimalne fronty nowych wydzielanych 
działek budowlanych - 20m; 

3) kņt połoŐenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego - w zakresie: 60o-90o; 

4) kaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień zapewniony dostňp do drogi publicz-
nej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej, przy czym, ustala siň: 

a) minimalne szerokoŌci dróg wewnňtrz-
nych do działek z zabudowņ mieszka-
niowņ i usługami lub tylko z usługami 
na 10m, 

b) minimalne szerokoŌci dróg wewnňtrz-
nych do działek tylko z zabudowņ 
mieszkaniowņ na 8m, 

c) kaŐda nowa droga wewnňtrzna, winna 
mień dwustronne włņczenie do układu 
komunikacyjnego, a gdyby to było 
niemoŐliwe, droga o jednostronnym 
włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi mień 
stworzone warunki do zawracania (pla-
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cyk do zawracania o minimalnych wy-
miarach 12,5m x 12,5m), 

d) skrzyŐowania dróg wewnňtrznych nale-
Őy projektowań pod katem zbliŐonym 
do kņta prostego z naroŐnymi Ōciňciami 
5m x 5m. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) zabudowa w sņsiedztwie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15kV ustalenia 
odpowiednio § 13; 

2) w szczególnoŌci zakaz lokowania: usług la-
kierniczych i blacharskich, sprzedaŐy paliw 
i olejów opałowych, składowisk opału i 
odpadów, złomowisk i zabudowy zagro-
dowej oraz domów weselnych oraz innych 
obiektów słuŐņcych organizacji imprez 
masowych; 

3) na terenach zdrenowanych ustalenia od-
powiednio § 12. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 7 Dzia-
łu II; 

2) obsługa komunikacyjna od strony przyle-
głej drogi KDL bezpoŌrednio; 

3) wskaŎniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 22. 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ - odpowiednio zgodnie z rozdziałem 8 
Działu II. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego 
dopuszcza siň zachowanie dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania i uŐytkowania te-
renu. 

10. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 0%. 

Rozdział 3 
Teren zabudowy usługowo - produkcyjnej 

§ 37. Dla terenu zabudowy usługowej, obiek-
tów produkcyjnych i magazynów oznaczonego na 
rysunku planu symbolem UP ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: usługi, nieuciņŐliwa produk-
cja w szczególnoŌci: przetwórstwo rolno- 
spoŐywcze, konfekcjonowanie, parki 

przemysłowe, handel hurtowy i ekspozy-
cyjny, składy, magazyny, bazy, budownic-
two, usługi handlu detalicznego o po-
wierzchni sprzedaŐy nie przekraczajņcej 
1000m2, usługi transportu, obsługi tech-
nicznej i naprawy pojazdów mechanicz-
nych, stacje paliw wraz z zapleczem, ob-
sługa komunikacji, biura, administracja, 
banki, poŌrednictwo finansowe, centra 
usługowo- handlowe, usługi hotelowe, 
gastronomia, centrum konferencyjno- wy-
stawiennicze, centrum logistyczne; 

2) uzupełniajņce: 

a) obiekty i urzņdzenia niezbňdne ze 
wzglňdów technologicznych, socjal-
nych, ochrony przeciwpoŐarowej, 

b) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony Ōro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych, 

c) zieleŊ urzņdzona; 

3) dopuszczalne: napowietrzna linia elektro-
energetyczna 15kV z moŐliwoŌciņ zamiany 
na podziemnņ –kablowņ. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň projektowanie budynków lub ze-
społu budynków o formie i rozwiņzaniach 
architektonicznych tworzņcych kompozy-
cyjnņ całoŌń wszystkich budynków usytu-
owanych na działce inwestycyjnej (dotyczy 
kształtu dachów, kolorystyki elewacji, po-
kryń dachów). Dotyczy to w kaŐdym przy-
padku budowy, przebudowy, remontu i 
wykonywania robót budowlanych; 

2) zabudowa gospodarcza i garaŐe wolno 
stojņce, wbudowane, dobudowane; 

3) ustala siň zachowanie pojedynczych drzew 
w formie ciņgów zieleni towarzyszņcych 
drogom wewnňtrznym oraz jako zieleŊ 
urzņdzona; 

4) pod warunkiem stosowania okreŌlonych w 
planie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje siň istniejņcņ zabudowň 
dopuszczajņc jej wymianň, remont, prze-
budowň, nadbudowň, rozbudowň, dosto-
sowanie do obowiņzujņcych wymogów 
technicznych oraz wprowadzanie urzņdzeŊ 
technicznych polepszajņcych warunki 
uŐytkowania budynków, zmianň kolorysty-
ki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokry-
cia dachów. 
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3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - na działce budowlanej lub inwe-
stycyjnej, co najmniej 10% powierzchni 
działki (dla działek o powierzchni równej 
lub wiňkszej niŐ 4ha) lub, co najmniej 20% 
powierzchni działki (dla działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ 4ha): w szczegól-
noŌci jako odpowiednio kształtowana zie-
leŊ umiejscowiona wzdłuŐ granic działek 
od strony graniczņcej tylko z zabudowņ 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ bez usług; 

2) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek po-
wyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek 
sņsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych na sņsiednie działki i drogi; 

3) odwodnienie terenu nie moŐe powodowań 
obniŐenia zwierciadła wód podziemnych 
na terenach sņsiednich; 

4) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń 
usługowa i produkcyjna powodujņca od-
działywanie akustyczne i drgania nie po-
winna powodowań przekroczenia standar-
dów jakoŌci powietrza poza terenem UP 
do którego prowadzņcy działalnoŌń posia-
da tytuł prawny oraz nie powinna przekra-
czań standardów dopuszczalnych w tym 
zakresie dla funkcji okreŌlonych w tere-
nach lub obiektach sņsiednich, a w projek-
towanej i zachowanej działalnoŌci usłu-
gowej i produkcyjnej naleŐy stosowań ta-
kie rozwiņzania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, które wyeliminujņ szko-
dliwe oddziaływanie na Ōrodowisko w 
szczególnoŌci na takie elementy jak: po-
wietrze atmosferyczne, Ōrodowisko grun-
towo-wodne, krajobraz poza terenem za-
kładu, do którego jednostka organizacyjna 
posiada tytuł prawny; 

5) zasiňg oddziaływania komunikacji kołowej 
240m od osi drogi KDS - Trasy Katowic-
kiej; 

6) ustala siň zakaz zabudowy usługowej 
zwiņzanej ze stałym lub wielogodzinnym 
przebywaniem dzieci i młodzieŐy; 

7) szpaler drzew od strony zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej – strefa buforowa 
wokół działek nr ew. 1997 i 1998 o szero-
koŌci 20m - zadrzewiona, zakrzewiona. 

 

 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy, strefy zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoŌci: 10m od linii rozgra-
niczajņcej drogi KDS, 10m od linii roz-
graniczajņcej drogi KDL, 6m od granicy 
dróg wewnňtrznych, 

b) ustala siň na rysunku planu strefy za-
budowy wzdłuŐ granicy z terenami MN, 
MN/ZL, MNU i UMN, 

c) dopuszcza siň obiekty małej architektu-
ry, sieci i obiekty infrastruktury tech-
nicznej oraz portiernie pomiňdzy liniņ 
rozgraniczajņcņ a liniņ zabudowy, 

d) z wyjņtkiem granic wspólnych z tere-
nami MN, MN/ZL, MNU, UMN dopusz-
cza siň sytuowanie zabudowy ze Ōcianņ 
bez otworów bezpoŌrednio przy granicy 
działki budowlanej lub w odległoŌci 
1,5m od granicy, 

e) dopuszcza siň wycofanie zabudowy w 
głņb działki, 

f) z uwzglňdnieniem pasa technologicz-
nego napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV, 

g) dopuszcza siň lokowanie portierni w li-
nii ogrodzeŊ (w linii rozgraniczajņcej 
drogi); 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na 
działce budowlanej lub działce inwestycyj-
nej - do 80% powierzchni działki (dla dzia-
łek o powierzchni równej lub wiňkszej niŐ 
4ha) lub do 70% powierzchni działki (dla 
działek o powierzchni mniejszej niŐ 4ha); 

3) wysokoŌń zabudowy: 

a) zabudowa usługowo - produkcyjna do 
20m, 

b) budynki gospodarcze i garaŐe do 
2 kondygnacji do 6m, 

c) do 5m dla budynków portierni dopusz-
czonych do lokowania w linii ogrodzeŊ, 

d) reklamy i maszty oŌwietleniowe do 
25m, 

e) wolno stojņce maszty antenowe do 
50m; 

4) kształt dachów: 

a) dachy płaskie do 10o, 
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b) dopuszcza siň inne kształtowanie da-
chów budynków - niestandardowe roz-
wiņzania; 

5) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach pastelowych i 
szaroŌciach z dopuszczeniem akcento-
wania detali elewacji bardziej inten-
sywnymi barwami, w tym charaktery-
stycznymi dla danego rodzaju inwesty-
cji lub danego inwestora lub uŐytkow-
nika, w tym tablic i kasetonów informa-
cyjnych. NaleŐy unikań stosowania du-
Őych płaszczyzn w ostrych „chemicz-
nych kolorach”, 

b) dachy - ciemne od brņzu poprzez czer-
wieŊ do szaroŌci; 

6) powierzchnia usług: usługi handlu do 
1000m2 powierzchni sprzedaŐy; 

7) noŌniki reklamowe: 

a) na elewacjach budynków (reklama na-
Ōcienna) o łņcznej powierzchni rekla-
mowej nieprzekraczajņcej 4m2, 

b) w postaci; słupów ogłoszeniowych o 
wysokoŌci do 25m, neonów na budyn-
kach, w powiņzaniu z małņ architekturņ 
i kubaturņ budynków oraz masztów, 

c) na dachu budynku o wysokoŌci i formie 
zharmonizowanej z architekturņ budyn-
ku, 

d) zakazuje siň umieszczanie noŌników re-
klamowych i znaków informacyjno – 
plastycznych w miejscach i w sposób 
zastrzeŐony dla znaków drogowych lub 
w sposób utrudniajņcy ich odczytywa-
nie, 

e) na ogrodzeniach lub wzdłuŐ ogrodzeŊ 
obiekty reklamowe ujednolicone, co do 
formatów, zawieszenia na jednej wyso-
koŌci i jednakowo ukierunkowanych. 
Sytuowanie noŌników reklamowych 
moŐliwie w jednakowych odległoŌciach 
wzdłuŐ dróg KDS i 2KDL; 

8) ogrodzenia: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg lo-
kowane w liniach rozgraniczajņcych 
tych dróg za chodnikiem, o max wyso-
koŌci 2,2m nad poziom terenu, aŐurowe 
min. 50%, z cokołem pełnym max. do 
wysokoŌci 0,6m nad poziom terenu. 
Dopuszcza siň ogrodzenia bez cokołu, 

b) ograniczenie wysokoŌci nie dotyczy 
wysokoŌci bram i furtek, 

c) w ogrodzeniach naleŐy przewidzień tu-
nele ekologiczne 

d) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek. Teren pomiň-
dzy liniņ rozgraniczajņcņ, a liniņ zabu-
dowy, wzdłuŐ dróg wewnňtrznych, w 
takich przypadkach moŐna przeznaczyń 
na miejsca postojowe, zieleŊ ozdobnņ 
lub chodniki, 

e) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia 
linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m x 5m 
dla dróg KDL i wewnňtrznych. NaroŐne 
Ōciňcia linii ogrodzeŊ dla drogi KDS 
zgodnie z rysunkiem planu, 

f) dopuszcza siň stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeŊ wy-
łņcznie jako elementów słupów i pod-
murówek. 

5. Na czňŌci terenu, w obszarze bezpoŌredniego 
zagroŐenia powodziņ ustalenia – zgodnie z 
§ 10. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

1) powierzchnie nowych wydzielanych dzia-
łek budowlanych: 

a) minimalna powierzchnia działki budo-
wanej - 3000m2, 

b) w zespołach usługowo - handlowych 
minimalna powierzchnia działki pod 
pawilon handlowy 200m2, a maksymal-
na powierzchnia działki pod pawilon 
handlowy 500m2, 

c) ustalenie minimalnych lub maksymal-
nych powierzchni działek nie dotyczy: 
działek wydzielonych pod urzņdzenia 
infrastruktury technicznej, działek wy-
dzielonych pod drogi wewnňtrzne, 

d) dopuszcza siň wykorzystania dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci grunto-
wych złoŐonych z wiňcej niŐ jednej 
działki budowlanej (pod warunkiem 
stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania tere-
nu, liczonych dla łņcznej powierzchni 
nieruchomoŌci gruntowej); 

2) dopuszcza siň podziały na działki wyłņcz-
nie z zapewnieniem obsługi komunikacyj-
nej z dróg KDL, KDD i jezdni serwisowej 
prowadzonej wzdłuŐ drogi KDS; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 190 – 41896 – Poz. 5177 
 

3) minimalny front nowej wydzielanej działki 
budowlanej - 20m; 

4) kņt połoŐenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego - w zakresie: 60o – 90o; 

5) kaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień zapewniony dostňp do drogi publicz-
nej lub wewnňtrznej i do infrastruktury 
technicznej, przy czym, ustala siň: 

a) minimalnņ szerokoŌń dróg wewnňtrz-
nych na 10m, 

b) kaŐda nowa droga wewnňtrzna, winna 
mień dwustronne włņczenie do układu 
komunikacyjnego, a gdyby to było 
niemoŐliwe, droga o jednostronnym 
włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi mień 
stworzone warunki do zawracania (pla-
cyk do zawracania o minimalnych wy-
miarach 20m x 20m), 

c) skrzyŐowania dróg wewnňtrznych nale-
Őy projektowań pod katem zbliŐonym 
do kņta prostego z naroŐnymi Ōciňciami 
linii rozgraniczajņcych 5m x 5m. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) na terenach zdrenowanych, ustalenia od-
powiednio § 12; 

2) zabudowa w sņsiedztwie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 15kV – ustale-
nia § 13; 

3) zakaz lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej, 
zabudowy zagrodowej, składowisk opału i 
złomu, zakaz przechowywania na wolnym 
powietrzu lub w obiektach nie zadaszo-
nych materiałów powodujņcych pylenie 
oraz lokowania zakładów produkcji prze-
mysłu chemicznego; 

4) zakaz lokowania usług handlu o po-
wierzchni sprzedaŐy wiňkszej niŐ 1000m2; 

5) odwodnienia budynków na podstawie do-
kumentacji hydrogeologicznej okreŌlajņcej 
warunki hydrogeologiczne terenu. 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 7 Dzia-
łu II; 

2) obsługa komunikacyjna od strony drogi 
2KDL bezpoŌrednio; 

3) obsługa komunikacyjna od strony jezdni 
serwisowej w korytarzu drogi KDS na wa-
runkach okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych dotyczņcych dróg publicznych; 

4) ustala siň zakaz urzņdzania bezpoŌrednich 
zjazdów na drogň KDS; 

5) wskaŎniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 22. 

9. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ - odpowiednio zgodnie z rozdziałem 8 
Działu II. 

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego 
dopuszcza siň zachowanie dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania i uŐytkowania te-
renu. 

11. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 0%. 

Rozdział 4 
Tereny użytkowane rolniczo 

§ 38. Dla terenów upraw rolnych oznaczonych 
symbolami 1R1, 2R1 oraz 3R1, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - uprawy rolnicze –grunty 
rolne, trwałe uŐytki zielone łņki i pastwiska; 

2) dopuszczalne: droga eksploatacyjna dla 
obsługi rzeki Utraty (teren 3 R-1), sieci in-
frastruktury technicznej dla potrzeb lokal-
nych w przypadku braku moŐliwoŌci inne-
go prowadzenia sieci, urzņdzenia zwiņzane 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i 
utrzymaniem lub budowņ urzņdzeŊ wod-
nych, parkingi zielone, dolesienia (tereny 
1R-1, 2R-1). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ochrony Ōrodowiska i przyrody, 
odpowiednio zgodnie z § 9, w tym: 

1) teren 3R1 w strefie zwykłej Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu ustale-
nia § 8; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na terenie, co najmniej 95%; 

3) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek po-
wyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek 
sņsiednich oraz odprowadzania wód opa-
dowych na sņsiednie działki i drogi; 

4) ustala siň ochronň istniejņcych drzew i 
tworzenie szpaleru drzew zwłaszcza 
wzdłuŐ drogi 2KDL. 
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3. Parametry i wskaŎniki zagospodarowania 

terenu: ustala siň zakaz grodzenia oraz loko-
wania noŌników reklamowych i innych zna-
ków informacyjno plastycznych. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów: 

1) teren 3R1 w zasiňgu obszarów bezpoŌred-
niego zagroŐenia powodziņ ustalenia § 10; 

2) ustala siň utrzymanie w sprawnoŌci tech-
nicznej rowów melioracyjnych dla zabez-
pieczenia terenu przed powodziņ. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: podziały terenu rolnego na warun-
kach okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
dotyczņcych ochrony gruntów rolnych i le-
Ōnych. Dopuszcza wydzielenie działki dla po-
szerzenia terenu WS. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy 

1) zakaz lokowania budynków; 

2) na terenach zdrenowanych ustalenia od-
powiednio § 12, w tym nakaz zachowania 
systemu melioracyjnego, dla przeprowa-
dzenia wód melioracyjnych z terenu 3R-1 i 
terenów sņsiadujņcych. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 7 Dzia-
łu II; 

2) obsługa komunikacyjna odpowiednio od 
strony przyległej drogi 2KDL. 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ – nie okreŌla siň. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 
- nie okreŌla siň. 

10. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 0%. 

Rozdział 5 
Tereny zieleni i wód 

§ 39. Dla terenów lasów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL, 5ZL, 
ustala siň: 

 

 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe – tereny lasów; 

2) dopuszczalne: infrastruktura techniczna dla 
potrzeb lokalnych w przypadku braku moŐ-
liwoŌci innego prowadzenia sieci. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ochrony Ōrodowiska i przyrody, 
odpowiednio zgodnie z § 9, w tym: 

1) zachowanie i ochrona; 

2) powierzchnia biologicznie czynna, co naj-
mniej 99% powierzchni terenu ZL; 

3) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu działek powy-
Őej lub poniŐej poziomu terenu działek sņ-
siednich oraz odprowadzania wód opado-
wych na sņsiednie działki i drogi. 

3. Parametry i wskaŎniki zagospodarowania tere-
nu: 

1) zgodnie warunkami w planie urzņdzenia la-
su; 

2) ustala siň zakaz grodzenia oraz lokowania 
noŌników reklamowych i innych znaków in-
formacyjno plastycznych. 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: podziały gruntów leŌnych na warun-
kach okreŌlonych w przepisach odrňbnych do-
tyczņcych ochrony gruntów rolnych i leŌnych. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy zakaz lokowania funkcji nie zwiņza-
nej z produkcjņ leŌnņ lub sieci infrastruktury 
technicznej. 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa ko-
munikacyjna odpowiednio od strony przyle-
głych dróg KDD i wewnňtrznych. 

7. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ – nie okreŌla siň. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów - 
nie okreŌla siň. 

9. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ w 
wysokoŌci 0 %. 

§ 40. Dla terenu wód powierzchniowych ozna-
czonego na rysunku planu symbolem WS- rzeka 
Utrata ustala siň: 
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1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren wód powierzchnio-
wych; 

2) dopuszczalne: realizacja przepraw mosto-
wych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony Ōrodowiska i przyrody, 
odpowiednio zgodnie z § 9, w tym: 

1) w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu ustalenia § 8; 

2) zachowanie i ochrona dla funkcji przyrodni-
czych, odwodnienia terenów i odprowadze-
nia oczyszczonych Ōcieków; 

3) powierzchnia biologicznie czynna, co naj-
mniej 95% powierzchni terenu WS. 

3. Parametry i wskaŎniki zagospodarowania tere-
nu 

1) powierzchnia utwardzona - do 5% po-
wierzchni terenu WS jako drogi eksploata-
cyjne; 

2) zakaz lokowania reklam i ogrodzeŊ w po-
przek rzeki i wzdłuŐ granicy terenu WS; 

3) zakaz zasypywania, zanieczyszczania i prze-
krycia. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów - w 
zasiňgu obszaru bezpoŌredniego zagroŐenia 
powodziņ ustalenia § 10. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa ko-
munikacyjna drogami eksploatacyjnymi na te-
renie 3R1. 

6. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ – nie okreŌla siň. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów - 
nie okreŌla siň. 

8. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ w 
wysokoŌci 0 %. 

 

 

Rozdział 6 
Tereny komunikacji –tereny dróg wewnętrznych 

§ 41. Dla terenów dróg wewnňtrznych ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 1KDW, 
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: komunikacja drogowa – drogi 
wewnňtrzne; 

2) uzupełniajņce: chodniki, sieci i urzņdzenia 
infrastruktury technicznej, pasy postojowe. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, Ōrodowiska i przyrody: ustala siň 
zachowanie pojedynczych drzew. 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň szerokoŌń dróg KDW zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) okreŌla siň minimalnņ szerokoŌń pasa ruchu 
w drogach KDW, w obszarze planu, na 3,5m 
dopuszczajņc korekty zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

3) ustala siň zakaz umieszczania noŌników re-
klamowych. 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: obowiņzuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczajņcymi okreŌlonymi na rysunku 
planu. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy: na terenach zdrenowanych, ustale-
nia odpowiednio § 12. 

6. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ - odpowiednio zgodnie z rozdziałem 8 
Działu II. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów - 
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowe-
go i uzupełniajņcego dopuszcza siň zachowanie 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania 
i uŐytkowania terenu. 

8. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy - okreŌla siň stawkň procentowņ w 
wysokoŌci 0%. 
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Rozdział 7 
Tereny komunikacji –tereny dróg publicznych 

§ 42. 
 

LP Oznaczenie na 
rysunku planu 

symbol 

Informacja Funkcja drogi Zasady zagospodarowania 

Ustalona minimalna szerokoŌń 
w liniach rozgraniczajņcych 

Postulowana minimalna 
szerokoŌń jezdni 

Ustalenia dla przekroju drogi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajņce terenu 

1) KDS ”Trasa Katowicka” 
krajowa S -8 

ekspresowa ustalona północna linia rozgraniczajņca 
drogi 

2x2 pasy ruchu z rezerwņ na 
trzeci pas ruchu 

- wyznaczone miejsce 
lokowania wiaduktu dla 
połņczenia czňŌci północnej z 
południowņ - w korytarzu 
KDS jezdnia drogi woje-
wódzkiej nr 720 - zakaz 
urzņdzania zjazdów, włņczeŊ 
dróg wewnňtrznych i 
skrzyŐowaŊ - obszar bezpo-
Ōredniego zagroŐenia 
powodziņ § 10 

2) 1KDL ul. Komorowska 
gminna 31 03 10 W 

lokalna 15- 18m W obszarze planu zmienna 6m- 
8m zgodnie z rysunkiem planu 

5,1m - 6m w obszarze planu 
2,5 – 3m 

- obsługa bezpoŌrednia - 
pojedyncze drzewa wskazane 
do ochrony - pasy postojowe 

3) 2KDL projektowana gminna lokalna zmienna zgodnie z rysunkiem planu 
12m-18m 

5,1m - 6m - obsługa bezpoŌrednia - 
pojedyncze drzewa wskazane 
do ochrony - pasy postojowe 
- teren zmeliorowany § 12 - 
czňŌń terenu w obszarze 
bezpoŌredniego zagroŐenia 
powodzņ § 10 - czňŌń terenu 
w WOCHK § 8 

4) 3KDL istniejņca gminna i 
planowana 

lokalna 14m w obszarze planu 6m 5,1m - 6m - obsługa bezpoŌrednia - 
pojedyncze drzewa - pasy 
postojowe 

5) 1KDD istniejņca gminna dojazdowa 10m 5,1m - obsługa bezpoŌrednia - 
pojedyncze drzewa wskazane 
do ochrony 

6) 2KDD czňŌń istniejņcej drogi 
gminnej 

dojazdowa 10m w obszarze planu 6m 5,1m w obszarze planu 3m - obsługa bezpoŌrednia - 
pojedyncze drzewa wskazane 
do ochrony 

2. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 

 do czasu realizacji dróg dopuszcza siň zachowanie dotychczasowego zagospodarowania i uŐytkowania terenu 

3. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

 okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 0 %. 

 
Dział IV 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 43. Z dniem wejŌcia w Őycie planu, na obsza-
rze planu tracņ moc obowiņzujņcņ: ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Nadarzyn (Etap I), uchwalonego uchwałņ 
nr XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  
4 paŎdziernika 2004r., opublikowanņ w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego Nr 
295, poz. 8065 z dnia 3 grudnia 2004r. oraz ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Nadarzyn (Etap Ia, Ib, III i VII), 

uchwalonego uchwałņ nr LII/792/2006 Rady Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 27 wrzeŌnia 2006r. opubliko-
wanņ w Dzienniku Urzňdowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 223, poz. 8397 z dnia 3 listopa-
da 2006r. 

§ 44. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Nadarzyn. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr L/448/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 18 sierpnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Nadarzyn – obszar Komorowska I 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, Őe projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Nadarzyn – obszar Komorowska I, stanowiņcy zmianň 
czňŌci obszaru „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyn (etap I)”, uchwalone-
go uchwałņ nr XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 paŎdziernika 2004r., opublikowanņ w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2004r. Nr 295, poz. 806 oraz zmianň czňŌci 
obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyn (Etap Ia, Ib, III i VII), uchwalo-
nego uchwałņ nr LII/792/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 wrzeŌnia 2006r., opublikowanņ w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego Nr 223, poz. 8397 z dnia 3 listopada 2006r. został wyłoŐony do 
publicznego wglņdu w okresie od dnia 23 czerwca 2010r. do dnia 13 lipca 2010r. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 lipca 2010r. nie wniesiono Őadnych uwag do wyłoŐonego projektu 
zmiany planu. 

W zwiņzku z powyŐszym nie zachodzi koniecznoŌń rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr L/448/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 18 sierpnia 2010r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, 
oraz zasady ich finansowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Nadarzyn 
– obszar Komorowska I 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy: zapisanych w niniej-
szym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Nadarzyn – obszar Komorowska I 
stanowiņcym zmianň miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyn (etap I)”, uchwa-
lonego uchwałņ nr XXVIII/585/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 paŎdziernika 2004r., opublikowanņ w 
Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03 grudnia 2004r. Nr 295, poz. 806 oraz zmianň 
czňŌci obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyn (Etap Ia, Ib, III i VII), 
uchwalonego uchwałņ nr LII/792/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 wrzeŌnia 2006r., opublikowanņ w 
Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego Nr 223, poz. 8397 z dnia 3 listopada 2006r. 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊ-
ców stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych dróg publicznych KDD, w tym 
prowadzenie robót budowlanych obejmujņcych drogň, infrastrukturň technicznņ i zieleŊ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w liniach rozgraniczajņcych lub poza liniami rozgra-
niczajņcymi dróg. 
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§ 2.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej polegajņ na realizacji dróg publicznych na terenie 
przeznaczonym w planie pod te funkcje. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to budowa sieci 
wodociņgowej, kanalizacyjnej, finansowanie oŌwietlenia dróg 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 miňdzy innymi 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreŌlony w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postňpem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŎn. 
zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleŊ planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane 
bňdņ w sposób okreŌlony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, 
ujňtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŎn. zm.), przy czym; 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała Rady Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu gminy uchwala siň w uchwale budŐetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy ujmowane sņ w wykazie stanowiņ-
cym załņcznik do uchwały budŐetowej lub w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI na lata 2009-
2012). 

§ 5.1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych przy drogach gminnych finansowane bňdņ z budŐe-
tu gminy lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (t. jedn. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.) w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie przepi-
sów ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

Ponadto teren objňty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje czňŌń 
terenów zainwestowanych z urzņdzonymi ulicami, ze zrealizowanņ w czňŌci sieciņ i urzņdzeniami infrastruk-
tury technicznej oraz planowanymi: przystosowaniem drogi krajowej nr 2 - Trasy Katowickiej do pełnienia 
funkcji drogi ekspresowej, w tym budowa wiaduktu nad Trasņ Katowickņ w ciņgu drogi 2KDL oraz ulicami 
gminnymi w tym ulicņ Komorowskņ nr 31031W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


