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5. Zabrania siň wstňpu na plac zabaw osobom 

pod wpływem alkoholu lub Ōrodków odurza-
jņcych. 

6. Na terenie placu zabaw zabrania siň w szcze-
gólnoŌci: 

a)  organizowania gier zespołowych w pobli-
żu urzņdzeŊ zabawowych oraz jazdy na 
rowerze i innych pojazdach mechanicz-
nych, 

b)  wchodzenia na jakiekolwiek elementy kon-
strukcji urzņdzeŊ zabawowych, które nie 
służņ do siadania lub stania, 

c)  korzystania z urzņdzeŊ zabawowych przez 
wiňcej niż jedno dziecko na jednym miej-
scu, 

d)  dewastowania urzņdzeŊ zabawowo – re-
kreacyjnych i innych elementów zabudo-
wy, 

 

 

e)  zaŌmiecania terenu, 

f)  wprowadzania zwierzņt. 

7. Za wypadki spowodowane nieprzestrzega-
niem niniejszego regulaminu ponosi odpo-
wiedzialnoŌń osoba dorosła sprawujņca opie-
kň nad korzystajņcym z placu zabaw. 

8. Wszelkie nieprawidłowoŌci można zgłaszań 
Administratorowi placu zabaw lub Policji. 

9. Osoby nie stosujņce siň do powyższych zasad 
podlegajņ odpowiedzialnoŌci za wykroczenia, 
karnej i cywilnej na podstawie stosownych 
przepisów. 

10. Administratorem placu zabaw jest Urzņd 
Gminy w Lesznie, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 
05-084 Leszno, tel. 0-22 725-80-05. 

Telefony alarmowe: 
999–Pogotowie ratunkowe 
998–Straż Pożarna 
997–Policja 
112 – Ogólny 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

mgr Barbara Koza 
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UCHWAŁA Nr 1405/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Julianów Północny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr 1362/LIII/2006 z dnia 
6 lipca 2006r. w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci wsi Julianów Północny, 
Rada Miejska w Piasecznie stwierdza zgodnoŌń 
niniejszego planu ze Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno i uchwala, co nastňpuje: 

 

 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci wsi Julianów Pół-
nocny, zwany dalej planem. 

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

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 
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2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, 

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

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

5) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

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

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich użytkowaniu, 

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

9) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i użytkowania tere-
nów, 

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

2. Plan nie zawiera ustaleŊ: 

1) ustaleŊ dotyczņcych wymagaŊ wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
ze wzglňdu na brak dla terenu objňtego grani-
cami planu ustaleŊ w tym zakresie w studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci, ze wzglňdu na brak 
wskazania terenów objňtych procedurņ scale-
nia i podziału nieruchomoŌci na zasadach usta-
lonych w Ustawie o gospodarce nieruchomo-
Ōciami. 

§ 4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

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

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygniňciem 
sposobu ich rozpatrzenia, stanowiņcy załņcznik 
nr 2 do uchwały, 

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

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

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

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenów, 

4) obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów 
nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

3. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi strefy wymagajņce szcze-
gólnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu wyznaczone 
na podstawie przepisów odrňbnych: 

1) granice stref potencjalnego szkodliwego od-
działywania od linii elektroenergetycznych 
110kV, 

2) granice stref uciņżliwoŌci kolei, 

3) granice strefy niebudowlanej kolei, 

4) granice strefy uciņżliwoŌci projektowanej drogi 
wojewódzkiej nr 721, 

5) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

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

§ 6. Ustalenia ogólne, zawarte w Rozdziale 2, 
obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
szczegółowymi dla poszczególnych terenów, zapi-
sanymi w Dziale II niniejszej uchwały. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

WyjaŌnienie używanych pojňń 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

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

2) przepisach szczególnych i odrňbnych – należy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, 

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

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
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no przeważań na danym obszarze, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi, 

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

a) nieuciņżliwe – to jest usługi nie zaliczane, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami od-
rňbnymi do przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko. 

b) uciņżliwe – nie spełniajņce wymogów 
wymienionych w lit. a, czyli usługi zalicza-
ne zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi do przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko lub mogņcych potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko. 

6) działalnoŌci uciņżliwej – należy przez to ro-
zumień działalnoŌń gospodarczņ obejmujņcņ 
przedsiňwziňcia mogņce zawsze znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko lub mogņce poten-
cjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
w rozumieniu przepisów odrňbnych, 

7) liniach rozgraniczajņcych – należy przez to 
rozumień linie rozgraniczajņce tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień linie wyznaczone w planie, 
okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń zewnňtrznego lica Ōciany budynku, w 
tym także podziemnych obiektów kubaturo-
wych, mogņcych stanowiń czňŌń budynku, ta-
kich jak piwnice, garaże itp., w stosunku do 
linii rozgraniczajņcych, od których te linie wy-
znaczono, bez wysuniňtych poza ten obrys 
schodów, okapów, otwartych ganków, zada-
szeŊ oraz balkonów, 

9) obowiņzujņcych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień linie wyznaczone w planie, 
okreŌlajņce położenie Ōciany budynku od 
strony przestrzeni publicznych lub dróg we-
wnňtrznych, bez uwzglňdniania elementów 
wymienionych w pkt 10, przy czym dopuszcza 
siň wycofanie czňŌci elewacji budynku w sto-
sunku do linii obowiņzujņcej o nie wiňcej niż 
2m, 

10) maksymalnym wskaźniku intensywnoŌci za-
budowy - należy przez to rozumień stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-

dygnacji nadziemnych na danej działce do jej 
powierzchni, 

11) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - należy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nieprze-
kraczalnņ iloŌń kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz najwiňkszņ odległoŌń pomiňdzy 
poziomem terenu przy najniżej położonym 
wejŌciu do budynku, nie bňdņcym wyłņcznie 
wejŌciem do pomieszczeŊ technicznych i go-
spodarczych a najwyższym punktem przekry-
cia dachowego (stropodachowego), 

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

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umożliwi 
uzyskanie właŌciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni. 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inżynierii i 
ochrony Ōrodowiska. 

§ 9. Ustala siň, że ochrona i kształtowania ładu 
przestrzennego realizowane bňdņ poprzez ustale-
nia niniejszej uchwały Rady Miejskiej, obejmujņce 
wszystkie działania inwestycyjne realizowane na 
obszarze objňtym planem, wraz z okreŌleniem ich 
wzajemnych powiņzaŊ i korelacji, przy uwzglňd-
nieniu istniejņcego zagospodarowania i wymo-
gów przepisów szczególnych. 

Przepisy ogólne  
dotyczņce zasad przeznaczania oraz warunków  

i sposobów kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objňtym planem 

§ 10. Ustala siň, że na całym obszarze planu: 

1) dopuszcza siň realizacjň funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowa-
nia terenów okreŌlonymi w rozdziale 3 oraz 
wprowadza siň realizacjň układu drogowo-
ulicznego według ustaleŊ rozdziału 4 i elemen-
tów infrastruktury technicznej według ustaleŊ 
rozdziału 5 uchwały, 

2) zabrania siň lokalizowania obiektów tymcza-
sowych, nie zwiņzanych z realizacjņ inwestycji 
docelowych; Lokalizowanie obiektów tymcza-
sowych możliwe jest jedynie w obrňbie działki 
budowlanej, na której realizowana jest inwe-
stycja docelowa w czasie ważnoŌci pozwolenia 
na budowň, 

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

§ 11. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania okreŌlone na rysunkach planu. 

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia 
MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług – oznaczone symbolem prze-
znaczenia MNU, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o niskiej intensywnoŌci – oznaczone 
symbolem przeznaczenia MWN, 

4) tereny usług, produkcyjno-magazynowe i 
parkingów U/PS, 

5) tereny zieleni urzņdzonej – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZP, 

6) tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZI, 

7) tereny wód powierzchniowych i rowów me-
lioracyjnych – oznaczone symbolem przezna-
czenia WS, 

8) tereny obsługi systemu kanalizacyjnego - 
oznaczone symbolem przeznaczenia K, 

9) tereny obsługi systemu elektroenergetyczne-
go – oznaczone symbolem przeznaczenia E, 

10) tereny parkingów – oznaczone symbolem 
przeznaczenia KS. 

§ 13.1. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów komunikacji wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczonych symbolem przezna-
czenia, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ, 

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

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

4) tereny komunikacji kolejowej – oznaczone 
symbolem przeznaczenia KK. 

 

 

2. Ustala siň podstawowe przeznaczenie tere-
nów uzupełniajņcej sieci komunikacji wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi i oznaczonych 
symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem 
planu: 

1) tereny dróg wewnňtrznych – oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KDW, 

2) tereny dróg wewnňtrznych – stanowiņcych 
ciņgi pieszo jezdne – oznaczone symbolem 
przeznaczenia KPJ, 

3) tereny wewnňtrznych ciņgów pieszych – ozna-
czone symbolem przeznaczenia KPP. 

§ 14.1. Wyznacza siň obowiņzujņce i nieprze-
kraczalne linie zabudowy okreŌlone na rysunku 
planu. 

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

3. Ustala siň minimalnņ odległoŌń zabudowy 
od linii obowiņzujņcych i i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcych: 

1) ulic zbiorczych oznaczonych symbolem KDZ – 
10m, za wyjņtkiem terenów 1.MWN, 1.MN, 
2.MN, 3.MN i 4.MN oraz 2.MN/U, dla których 
odległoŌci linii zabudowy zostały okreŌlone w 
ustaleniach szczegółowych odpowiednio: § 22, 
§ 23 i § 24, 

2) ulic lokalnych oznaczonych symbolem KDL i 
ulic dojazdowych oznaczonych symbolem KDD 
oraz od linii rozgraniczajņcych dróg wewnňtrz-
nych oznaczonych symbolem KDW w tym dróg 
wewnňtrznych stanowiņcych ciņgi pieszo-
jezdne oznaczone symbolem KPJ – 5m. 

4. Dopuszcza siň remonty i przebudowy istnie-
jņcej zabudowy usytuowanej w pasie pomiňdzy 
liniami rozgraniczajņcymi układu komunikacyjne-
go a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, z wyklucze-
niem powiňkszenia kubaturowego. 

5. Ustala siň minimalnņ odległoŌń zabudowy 
od linii rozgraniczajņcej Kanału Jeziorki na 20,0m. 

6. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň loka-
lizacjň budynków na działce zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i z uwzglňdnieniem wszyst-
kich ustaleŊ planu, w tym ustaleŊ § 19. 

7. Dla terenów położonych w zasiňgu strefy 
uciņżliwoŌci linii elektroenergetycznych wysokie-
go napiňcia 110 kV wyznacza siň nieprzekraczalne 
linie zabudowy nie przeznaczonej na stały pobyt 
ludzi. 
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8. Na terenach objňtych planem zasady kształ-
towania zabudowy okreŌla siň nastňpujņco: 

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

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

3) maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabudo-
wy - zgodnie ze wskaźnikami okreŌlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

4) nakazuje siň dostosowanie architektury budyn-
ków do otaczajņcego krajobrazu, poprzez sta-
ranne opracowanie projektowe oraz zastoso-
wanie tradycyjnych materiałów wykoŊczenio-
wych, o których mowa w pkt 5 i dachów o 
zmiennej geometrii, o nachyleniu połaci da-
chowych wynoszņcym od 30° do 60°; przy 
czym dla terenów oznaczonych symbolami 
MWN, U/PS i KS dopuszcza siň przekrycia da-
chami płaskimi w tym z urzņdzonņ zieleniņ, 

5) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych ma-
teriałów wykoŊczeniowych na elewacjach i da-
chach budynków, w tym tynku, cegły klinkie-
rowej, drewna, strzechy, gontu i kamienia, wy-
kluczajņc możliwoŌń użycia materiałów bňdņ-
cych imitacjņ naturalnych, 

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

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

2. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym że 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-
niňcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoŌci mniejszej niż 
10,0m muszņ zostań cofniňte o minimum 
2,0m w stosunku do linii rozgraniczajņcej 
ustalonej w planie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań siň na zewnņtrz działki, 

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie może 
przekraczań 2,0 metra od poziomu terenu, 

5) ogrodzenie powinno byń ażurowe co naj-
mniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, 

6) ogrodzenia pełne (nieażurowe) nie mogņ byń 
wyższe niż 0,6 metra od poziomu terenu, 

7) łņczna powierzchnia przeŌwitów umożliwiajņ-
ca naturalny przepływ powietrza powinna 
wynosiń: 

a) 25% powierzchni ażurowej czňŌci ogro-
dzenia miňdzy słupami, w przypadku reali-
zacji ogrodzeŊ drewnianych, murowanych 
lub z tworzyw sztucznych, 

b) 50% powierzchni ażurowej czňŌci ogro-
dzenia miňdzy słupami, w przypadku reali-
zacji ogrodzeŊ metalowych, 

8) zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeŊ pre-
fabrykowanych, 

9) linia ogrodzenia winna przebiegań w odległo-
Ōci min. 0,5m od gazociņgu, 

10) ogrodzenia powinny byń odsuniňte co naj-
mniej 3m od linii brzegowej Kanału Jeziorki. 

§ 16.1. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) zakazuje siň sytuowania wolnostojņcych zna-
ków informacyjno-plastycznych i reklam, 

2) dopuszcza siň lokalizowanie reklam i znaków 
informacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury pod 
warunkiem, że powierzchnia 1 reklamy lub 
znaku nie przekroczy 3m2, 

3) zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

a) na drzewach, 

b) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej in-
frastruktury technicznej (latarniach, słupach 
linii elektroenergetycznych, transformato-
rach, itp.), 

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

2. Ustalenia ust. 2 nie dotyczņ gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 
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3. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na obiektach kubaturowych i innych 
użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni 
publicznych (wiaty przystankowe) nie może 
utrudniań korzystania z nich lub zakłócań ich użyt-
kowania. 

Ustalenia w zakresie podziału nieruchomoŌci 

§ 17.1. Ustala siň możliwoŌń podziału na działki 
budowlane terenów pod warunkiem zachowania 
nastňpujņcych zasad: 

1) dopuszcza siň wydzielenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z normatywami ustalonymi 
dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie dróg i dojazdów nie-
publicznych do obsługi działek zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

3) w wyniku podziału terenu na działki budowlane 
należy zachowań wartoŌci użytkowe zgodne z 
przeznaczeniem w planie wszystkich fragmen-
tów terenu pozostałych po podziale, z zacho-
waniem innych ustaleŊ planu, 

4) nowe granice działek budowlanych powinny 
byń prostopadłe do linii rozgraniczajņcych dróg 
publicznych oraz pasa drogowego nowowy-
dzielanych dróg wewnňtrznych, z tolerancjņ  
do 5°. 

5) nowy układ granic zapewni bezpoŌredni dostňp 
do drogi (ulicy) publicznej lub wewnňtrznej, o 
której dalej mowa w pkt 6, 

6) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, o 
których mowa w pkt 5, poprzez drogi/ulice we-
wnňtrzne nie wskazane na rysunku planu, sta-
nowiņce współwłasnoŌń wszystkich właŌcicieli 
nieruchomoŌci, dla których korzystanie z nich 
jest konieczne, pod warunkiem zachowania 
minimalnej szerokoŌci 5,0m lub ustanowienia 
służebnoŌci na nieruchomoŌciach przeznaczo-
nych do zabudowy. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niż okreŌlona w przepisach 
szczegółowych wyłņcznie: 

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

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojekto-
wanych działek budowlanych. 

3. Działki przeznaczone do wydzielenia należy 
wyznaczań w oparciu o linie rozgraniczajņce, o 
których mowa w § 11. 

4. W planie nie wyznacza siň obszarów do obli-
gatoryjnego objňcia procedurņ scalenia i podziału 
nieruchomoŌci. 

Zasady ochrony dóbr kultury 

§ 18.1. Ustala siň warunki kształtowania krajo-
brazu kulturowego obejmujņce zasady i ograni-
czenia dotyczņce gabarytów zabudowy, lokalizacji 
noŌników reklamowych, dopuszczalnoŌci lokali-
zowania tymczasowych obiektów, zawarte w usta-
leniach ogólnych oraz ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów. 

2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, w razie ujawnienia podczas robót ziemnych 
lub budowlanych przedmiotu posiadajņcego ce-
chy zabytku, ustala siň nakaz niezwłocznego po-
wiadomienia właŌciwego organu Służby Ochrony 
Zabytków, zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i 
wstrzymania wszelkich robót do czasu wydania 
przez ten organ odpowiednich zarzņdzeŊ. 

Zasady ochrony Ōrodowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 19.1. Wskazuje siň granice Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, oznaczone na 
rysunku planu. 

2. W granicach Obszaru, o którym mowa w ust. 
1 obowiņzujņ rygory okreŌlone w ustawie o 
ochronie przyrody i przepisach odrňbnych obo-
wiņzujņcych w tym Obszarze. 

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

1) ustala siň obowiņzek zachowania walorów 
Ōrodowiska przyrodniczego oraz ochrony ist-
niejņcej szaty roŌlinnej cennej pod wzglňdem 
przyrodniczym i krajobrazowym, przede 
wszystkim zachowanie istniejņcej zieleni wy-
sokiej, w tym pojedynczych drzew oraz za-
drzewieŊ przydrożnych, 

2) ustala siň zakaz naruszania naturalnego cha-
rakteru cieków wodnych, w tym zasypywania, 
z wyjņtkiem koniecznych zmian ze wzglňdu na 
potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony 
przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej 
oraz budowy układu drogowego, 

3) dopuszcza siň poszerzanie i pogłňbianie ist-
niejņcych cieków wodnych, wyłņcznie po uzy-
skaniu pozwolenia wodno - prawnego, za wy-
jņtkiem eksploatacji, konserwacji i remontów 
w celu zachowania funkcji, 
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4) ustala siň nakaz zapewnienia dostňpu do cie-

ków wodnych dla służb odpowiedzialnych za 
ich eksploatacjň oraz służb ratowniczych, 

5) ustala siň zakaz grodzenia nieruchomoŌci w 
odległoŌci mniejszej niż 3,0m od linii brzego-
wej cieku wodnego oznaczonego na rysunku 
planu symbolem WS, 

6) ustala siň zakaz zabudowy w odległoŌci 
mniejszej niż 20m od linii brzegowej cieku 
wodnego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem WS – zgodnie z rysunkiem planu, 

7) nakazuje siň uzgadnianie ze służbami odpo-
wiedzialnymi za eksploatacjň cieku wodnego 
„Kanału Jeziorki”, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem WS, wszelkich inwestycji 
zwiņzanych bezpoŌrednio z Kanałem Jeziorki 
(takich jak np. budowa przepustów, prowa-
dzenie infrastruktury technicznej pod dnem 
kanału), 

8) ustala siň obowiņzek odprowadzania wód 
deszczowych z terenów komunikacji kołowej, 
placu miejskiego i innych terenów utwardzo-
nych oraz z terenów zabudowanych do miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólno-
spławnej, zgodnie z obowiņzujņcymi w tym 
zakresie przepisami, 

9) ze wzglňdu na brak izolacji użytkowego po-
ziomu wód podziemnych wprowadza siň 
ochronň wód podziemnych poprzez zakaz lo-
kalizacji obiektów, których oddziaływanie lub 
emitowane zanieczyszczenia mogņ negatyw-
nie wpłynņń na stan tych wód oraz nakaz pod-
łņczenia wszystkich obiektów do sieci miej-
skich po ich realizacji, 

10) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrze-
wanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, olejem 
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekolo-
gicznie czystymi, w tym stałymi, których sto-
sowanie jest zgodne z ustawņ prawo ochrony 
Ōrodowiska a także wykorzystanie dla celów 
grzewczych odnawialnych źródeł energii, 

11) ustala siň zakaz lokalizacji w obszarze planu 
przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko lub mogņcych 
potencjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodo-
wisko, w rozumieniu przepisów prawo 
ochrony Ōrodowiska, z wyłņczeniem terenów 
oznaczonych symbolami U/PS i KS dla któ-
rych obowiņzujņ ustalenia odpowiednio § 27 i 
§ 32 oraz za wyjņtkiem elementów niezbňd-
nych dla prawidłowego funkcjonowania 
gminnych i ponadlokalnych systemów inży-
nieryjnych, 

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

13) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpowied-
niej iloŌci miejsca dla pojemników na odpady 
w granicach działki, z uwzglňdnieniem po-
trzeb wynikajņcych z selektywnego składo-
wania odpadów, 

14) okreŌla siň minimalne wielkoŌci działek zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów, 

15) okreŌla siň minimalny wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów, 

16) w zakresie ochrony zieleni na terenie ulic 
dopuszcza siň wycinkň drzew wyłņcznie w 
przypadkach szczególnych, zwiņzanych z pie-
lňgnacjņ drzewostanu, w innych wypadkach 
ustala siň nakaz odtworzenia zniszczonego 
drzewostanu. 

Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegajņcych 
ochronie ze wzglňdu na wymagania 
ochrony Ōrodowiska i zdrowia ludzi 

§ 20.1. Wprowadza siň szczególne uwarunko-
wania dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach położonych w zasiňgu stref szkodliwego 
oddziaływania pola elektroenergetycznego od 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV. 

2. Ustala siň zasiňgi stref potencjalnego szko-
dliwego oddziaływania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych 110 kV wynoszņce po 19m w 
każdņ stronň od osi linii. 

3. Na terenach położonych w zasiňgu stref, o 
których mowa w ust. 2 i oznaczonych na rysunku 
planu, ustala siň zakaz realizacji obiektów kubatu-
rowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (po-
wyżej 4 godzin na dobň), tj: 

1) zakazuje siň lokalizowania miejsc stałego prze-
bywania ludzi w zwiņzku z prowadzonņ działal-
noŌciņ gospodarczņ, turystycznņ, rekreacyjnņ, 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków mieszkal-
nych i wymagajņcych szczególnej ochrony, jak 
szpitale, internaty, żłobki, przedszkola i podob-
ne. 

4. Powyższe strefy oddziaływania linii elektro-
energetycznych – wynikajņce ze szkodliwego od-
działywania pola elektromagnetycznego – mogņ 
byń weryfikowane: 
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1) na zasadach okreŌlonych w przepisach o 

ochronie Ōrodowiska (po uzgodnieniu z WłaŌci-
cielem linii), 

2) w wypadku przebudowy linii 110 kV na liniň 
kablowņ (na warunkach i w uzgodnieniu z Wła-
Ōcicielem linii), 

3) dopuszczenie lokalizacji w strefie oddziaływa-
nia linii elektroenergetycznych zabudowy innej 
niż okreŌlona w ust. 3 wymaga każdorazowo 
uzgodnienia z właŌciwym zarzņdcņ sieci. 

5. Wprowadza siň szczególne uwarunkowania 
dla inwestowania i zagospodarowania na tere-
nach położonych w zasiňgu strefy uciņżliwoŌci 
kolei zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepi-
sach odrňbnych oraz ustala siň zasiňgi i warunki 
inwestowania w granicach strefy uciņżliwoŌci 
kolei: 

1) zakazuje siň lokalizacji nowej zabudowy, z wy-
łņczeniem obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej w pasie 20m od linii rozgraniczajņ-
cej terenów kolejowych – strefa niebudowlana 
kolei, 

2) w pasie od 20,0m do 80,0m od linii rozgrani-
czajņcej terenów kolejowych dopuszcza siň wy-
łņcznie takņ zabudowň, która spełnia wymaga-
nia przepisów odrňbnych okreŌlajņce dopusz-
czalne poziomy hałasu i wibracji w zależnoŌci 
od kategorii przeznaczenia terenu, ustalonych 
w ust. 8, 

3) minimalna odległoŌń od trasy kolei do budyn-
ków mieszkalnych i budynków usług oŌwiaty 
nie wyposażonych w specjalne zabezpieczenia 
akustyczne w przypadku braku realizacji wy-
maganych ekranów, parawanów i zieleni izola-
cyjnej zgodnie z ustaleniami ust.7 oraz § 24, 
§ 26 i § 27 wynosi: 

a) 120m od skrajnego toru szlakowego, 

b) 50m od granicy terenów kolejowych. 

6. Wprowadza siň szczególne uwarunkowania 
dla inwestowania i zagospodarowania na tere-
nach położonych w zasiňgu uciņżliwoŌci komuni-
kacyjnej: 

1) projektowanej drogi wojewódzkiej nr 721 – 
ulicy klasy Gp – zlokalizowanej wzdłuż połu-
dniowej granicy obszaru objňtego planem, w 
pasie o szerokoŌci 100m od północnej linii 
rozgraniczajņcej projektowanej ulicy, 

2) projektowanej ulicy zbiorczej wzdłuż Rowu 
Jeziorki oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1.KDZ, 

3) ulicy Julianowskiej – ulicy zbiorczej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 2.KDZ, 

7. W celu ochrony zdrowia ludzi przed nega-
tywnym oddziaływaniem komunikacji ustala siň 
nakaz stosowania przy rozbudowie i modernizacji 
jezdni wymienionych w ust. 4 ulic dostňpnych 
rozwiņzaŊ techniczno-budowlanych ograniczajņ-
cych uciņżliwoŌci wynikajņce z hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza. 

8. Nakazuje siň stosowanie w noworealizowa-
nych budynkach z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na stały pobyt ludzi, na terenach położonych 
w strefie uciņżliwoŌci kolei i drogi wojewódzkiej 
Nr 721, rozwiņzaŊ techniczno-budowlanych ogra-
niczajņcych uciņżliwoŌń akustycznņ, zgodnych z 
Polskņ Normņ PN-87B-02151 „Akustyka budowla-
na”, a w szczególnoŌci: przegród budowlanych o 
podwyższonej izolacyjnoŌci, okien o współczynni-
ku przenikalnoŌci akustycznej 28 dB i wentylacji 
wymuszonej, 

9. Dla ograniczenia uciņżliwoŌci linii kolejowej i 
projektowanej drogi wojewódzkiej Nr 721 zwiņza-
nych z hałasem i wibracjami nakazuje siň realiza-
cjň parawanów akustycznych i nasadzeŊ zieleni 
izolacyjnej oraz innych technicznych zabezpieczeŊ 
akustycznych, w tym ekranów akustycznych w 
granicach pasa zieleni izolacyjnej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem ZI oraz w granicach 
terenów U/PS, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi zapisanymi w Rozdziale 3. 

10. W celu okreŌlenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu, stosownie do wymogów przepisów od-
rňbnych (prawo ochrony Ōrodowiska) okreŌla siň 
przeznaczenie terenów jako: 

1) MN i MWN – tereny zabudowy mieszkaniowej, 

2) MN/U – tereny przeznaczone na cele mieszka-
niowo-usługowe, 

3) ZP – tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

11. Ustala siň nakaz zachowania standardów 
Ōrodowiskowych zawartych w ustawie prawo 
ochrony Ōrodowiska oraz w przepisach wykonaw-
czych dla terenów okreŌlonych w ust. 8. 

Ogólne zasady  
dotyczņce infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 21.1. Wszystkie projektowane i rozbudowy-
wane obiekty na terenie planu należy podłņczyń 
do zbiorczej, zorganizowanej sieci wodociņgowej i 
kanalizacyjnej. 

2. Ustala siň wykonanie zbiorczej sieci wodo-
ciņgowej i kanalizacji sanitarnej, wyprzedzajņcej 
realizacjň planowanej zabudowy na obszarze. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków czy 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 158 – 33776 – Poz. 3932 
 
urzņdzenia telekomunikacyjne na podstawie opra-
cowaŊ technicznych, na całym obszarze objňtym 
planem, bez koniecznoŌci zmiany niniejszego pla-
nu. 

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

5. Dopuszcza siň prowadzenie liniowych ele-
mentów infrastruktury technicznej oraz lokalizacjň 
zwiņzanych z nimi urzņdzeŊ w granicach terenów 
innych niż przeznaczone dla układu komunikacyj-
nego i infrastruktury technicznej. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
ży - w miarň możliwoŌci - unikań kolizji z istniejņ-
cymi elementami infrastruktury technicznej po-
przez konsultowanie przygotowywanych rozwiņ-
zaŊ z operatorami systemów inżynieryjnych. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami należy je 
przenieŌń lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wynikajņcych z 
przepisów szczególnych oraz warunków okreŌlo-
nych przez operatora(ów). W szczególnoŌci doty-
czy to przebudowy napowietrznych linii energe-
tycznych 110kV oraz niskiego napiňcia na sieci 
kablowe. 

7. W ogrodzeniu należy sytuowań szafki gazo-
we i energetyczne zapewniajņc do nich dostňp od 
strony ulicy. 

8. Powiņzania komunikacyjne z zewnňtrznym i 
ponadlokalnym układem komunikacyjnym za-
pewniajņ, wyznaczone na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi: ulica Julianowska – oznaczona 
symbolem 2.KDZ, projektowana droga klasy 
zbiorczej oznaczona symbolem 1.KDZ oraz sņsia-
dujņca z terenem planu w czňŌci południowej – 
projektowana droga wojewódzka 721 – klasy ulicy 
głównej ruchu przyspieszonego. 

9. W liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych oznaczonych symbolami KDL i KDD dopusz-
cza siň lokalizacjň Ōcieżek rowerowych. 

10. Dopuszcza siň urzņdzenie miejsc postojo-
wych w liniach rozgraniczajņcych dróg układu 
obsługujņcego poza jezdniami, tylko na tych dro-
gach klasy lokalnej i dojazdowej, których mini-
malna szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych wy-
nosi przynajmniej 15,0m. 

11. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy 
i właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach swo-
ich działek, w liczbie wynikajņcej z ustalonych 
wskaźników. 

12. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaźniki 
parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 
miejsca parkingowe / 1 dom/lokal mieszkalny, 

2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ni-
skiej intensywnoŌci – 2 miejsca parkingowe/1 
lokal mieszkalny, przy czym ustala siň zapew-
nienie 20% ogólnej wymaganej liczby miejsc 
parkingowych na terenie ogólnodostňpnym, 

3) usług - 3 miejsca parkingowe / każde 100m2 
pow. użytkowej, dla obiektów o mniejszej po-
wierzchni użytkowej nie mniej niż 2 miejsca 
parkingowe 

4) budynków i pomieszczeŊ usługowych oŌwiaty, 
zdrowia – nie mniej niż 10 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 powierzchni użytkowej bu-
dynków lub pomieszczeŊ, 

13. W przypadku realizacji na działce budowla-
nej zabudowy mieszkaniowej oraz usług, miejsca 
parkingowe należy obliczyń i zapewniń oddzielnie 
dla każdej z funkcji. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 22.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 
4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 
11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 
17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 22.MN, 
23.MN, 24.MN, 25.MN obowiņzujņ nastňpujņce 
zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

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

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej bliź-
niaczej lub szeregowej z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) na jednej działce budowlanej może byń zreali-
zowany jeden budynek mieszkalny wolnosto-
jņcy, bliźniaczy lub szeregowy pod warun-
kiem, że wielkoŌń działki budowlanej nie jest 
mniejsza od minimalnych parametrów działek 
budowlanych ustalonych w ust. 4 pkt 2 i pkt 3 
dla zabudowy danego typu, 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņżliwych – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 
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5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – 

do 11,0m (maksymalnie 2 kondygnacje i pod-
dasze użytkowe), 

6) dopuszcza siň możliwoŌń lokalizowania parte-
rowych budynków gospodarczych i garaży – 
których maksymalna wysokoŌń nie może 
przekraczań 6,0 m z zastrzeżeniem, że na jed-
nej działce budowlanej może byń zrealizowa-
ny jeden garaż i jeden budynek gospodarczy 
oraz ustala siň zakaz lokalizacji budynków go-
spodarczych od strony przestrzeni publicznej 
ulic oraz przestrzeni komunikacji wewnňtrznej 
– dróg wewnňtrznych, wewnňtrznych ciņgów 
pieszo-jezdnych i pieszych, 

7) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie 
może byń wiňksza niż: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojņ-
cej i bliźniaczej - 0,6 powierzchni działki 
budowlanej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 
0,8 powierzchni działki budowlanej, 

8) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaźnika okreŌlonego § 21, 

9) ustala siň zasady kształtowania zabudowy 
okreŌlone w § 14. 

10) ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej ulicy 
1.KDZ: 

a) dla terenów 1.MN, 2.MN, 3.MN na 5m, 

b) dla terenu 4.MN na 8m, 

11) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) kolorystyka dachów w odcieniach od 
ciemnej czerwieni do czerwonawego brņzu 
lub w odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w naturalnych, ja-
snych odcieniach beżu, brņzu, żółci, do-
puszcza siň stosowanie na elewacjach ce-
gły klinkierowej, drewna i kamienia natu-
ralnego. 

4. W zakresie podziału nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane winny po-
siadań powierzchniň: 

a) nie mniejszņ niż 1000m2 dla zabudowy wolno-
stojņcej, 

b) nie mniejszņ niż 600m2 dla zabudowy bliźnia-
czej, 

c) nie mniejszņ niż 300m2 dla zabudowy szerego-
wej, 

3) szerokoŌń frontu nowo tworzonej działki bu-
dowlanej nie może byń mniejsza niż: 

a) 16m dla zabudowy wolnostojņcej, 

b) 12m dla zabudowy bliźniaczej, 

c) 9m dla zabudowy szeregowej. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług i działalnoŌci uciņżli-
wych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie może byń mniejsza niż 50% ich 
powierzchni, liczņc dla każdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4 i 5 oraz § 21, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcych i projek-
towanych sieci. 

§ 23.1. Ustala siň, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.MNU, 2.MNU, 
3.MNU, 4.MNU, 5.MNU, 6.MNU, 7.MNU i 8.MNU 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodarowa-
nia i zabudowy. 

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ z prawem do działaŊ remontowych, 
przebudowy i rozbudowy oraz wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej, bliź-
niaczej lub szeregowej oraz usług nieuciņżli-
wych w formie wolnostojņcej z zastrzeżeniem 
pkt 3, 

3) na jednej działce budowlanej może byń zreali-
zowany jeden budynek mieszkalny wolnosto-
jņcy, bliźniaczy lub szeregowy pod warun-
kiem, że wielkoŌń działki budowlanej nie jest 
mniejsza od minimalnych parametrów działek 
budowlanych ustalonych w ust. 4 pkt 2 i pkt 3 
dla zabudowy danego typu, 
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4) w terenach 7.MNU i 8.MNU dopuszcza siň 

lokalizacjň usług publicznych, 

5) dopuszcza siň przeznaczenie czňŌci pomiesz-
czeŊ w budynkach mieszkalnych na cele 
usług nieuciņżliwych – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – 
do 11,0m (maksymalnie 3 kondygnacje), 

7) dopuszcza siň możliwoŌń lokalizowania parte-
rowych budynków gospodarczych i garaży – 
których maksymalna wysokoŌń nie może 
przekraczań 6,0m, z zastrzeżeniem na jednej 
działce budowlanej może byń zrealizowany 
jeden garaż i jeden budynek gospodarczy 
oraz ustala siň zakaz lokalizacji budynków go-
spodarczych od strony przestrzeni publicznej 
ulic, 

8) na terenach usługowych dopuszcza realizacjň 
na jednej działce budowlanej wiňcej niż jed-
nego budynku gospodarczego i jednego ga-
rażu, 

9) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie 
może byń wiňksza niż: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojņ-
cej i bliźniaczej - 0,6 powierzchni ogólnej 
działki budowlanej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej realizowanej na jednej działce 
budowlanej lub jedynie zabudowy usłu-
gowej - 0,8 powierzchni ogólnej działki 
budowlanej, 

10) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg minimalnego wskaźnika 
ustalonego w § 21, 

11) ustala siň zasady kształtowania zabudowy 
okreŌlone w § 14, 

12) dla terenu 2.MNU ustala siň odległoŌń nie-
przekraczalnej linii zabudowy od linii rozgra-
niczajņcej ulicy 1.KDZ na 8m, 

13) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane winny po-
siadań powierzchniň: 

a) nie mniejszņ niż 1000m2 dla zabudowy wol-
nostojņcej lub obiektów usług, 

b) nie mniejszņ niż 600m2 dla zabudowy bliź-
niaczej, 

c) nie mniejszņ niż 300m2 dla zabudowy szere-
gowej, 

3) szerokoŌń frontu nowo tworzonej działki bu-
dowlanej nie może byń mniejsza niż: 

a) 16m dla zabudowy wolnostojņcej lub obiek-
tów usług, 

b) 12m dla zabudowy bliźniaczej, 

c) 9m dla zabudowy szeregowej. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług i działalnoŌci uciņżliwej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie może byń mniejsza niż 50% ich 
powierzchni liczņc dla każdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdziału 4 i 5 oraz § 21 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcych i projek-
towanych sieci. 

§ 24.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.MWN – 5.MWN 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodarowa-
nia i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej inten-
sywnoŌci i usług nieuciņżliwych. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ z prawem do działaŊ remontowych, 
przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej 
wymiany, 

2) ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej niskiej intensywnoŌci z 
usługami wbudowanymi, 

3) ustala siň lokalizacjň usług nieuciņżliwych, 
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4) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojņcej, bliźnia-
czej lub szeregowej, 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) dla terenów 1.MWN i 2.MWN do 11,0m, 
maksymalnie 2 kondygnacje i poddasze 
użytkowe, 

b) dla terenów 3.MWN, 4.MWN i 5.MWN do 
14,0m, maksymalnie 3 kondygnacje i pod-
dasze użytkowe, 

6) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie 
może byń wiňksza niż: 

a) 0,8 dla trenów 1.MWN i 2.MWN 

b) 1,0 dla terenów 3.MWN, 4.MWN i 5.MWN. 

7) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg minimalnego wskaźnika 
ustalonego w § 21, 

8) ustala siň: 

a) lokalizacjň garaży jako wbudowanych w 
budynki mieszkalne, w tym garaże pod-
ziemne, 

b) stanowiska postojowe na powierzchni te-
renu powinny byń urzņdzone jako parking 
w zieleni, 

9) ustala siň zasady kształtowania zabudowy 
okreŌlone w § 14. 

10) dla terenu 1.MWN ustala siň odległoŌń nie-
przekraczalnej linii zabudowy od linii rozgra-
niczajņcych ulic 1.KDZ i 2.KDZ na 7m, 

11) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) kolorystyka dachów w odcieniach od 
ciemnej czerwieni do czerwonawego brņzu 
lub w odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w naturalnych, ja-
snych odcieniach beżu, brņzu, żółci, do-
puszcza siň stosowanie na elewacjach ce-
gły klinkierowej, drewna i kamienia natu-
ralnego. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane winny po-
siadań powierzchniň nie mniejszņ niż: 

a) 1200m2 – dla zabudowy wielorodzinnej, 

b) 900m2 – dla zabudowy jednorodzinnej wol-
nostojņcej, 

c) 600m2 – dla zabudowy jednorodzinnej bliź-
niaczej 

d) 300m2 – dla zabudowy jednorodzinnej sze-
regowej. 

3) szerokoŌń frontu nowo tworzonej działki bu-
dowlanej nie może byń mniejsza niż: 

a) 25m – dla zabudowy wielorodzinnej, 

b) 16m – dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej, 

c) 12m – dla zabudowy jednorodzinnej bliźnia-
czej, 

d) 9m – dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņżliwych i działalnoŌci 
uciņżliwej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie może byń mniejsza niż 40% ich 
powierzchni liczņc dla każdej działki budowla-
nej, 

4) dla terenów 2.MWN, 4.MWN i 5.MWN położo-
nych w zasiňgu oddziaływania strefy uciņżliwo-
Ōci od projektowanej drogi klasy GP ustala siň: 

a) wymóg realizacji parawanów akustycznych 
oraz nasadzeŊ zieleni izolacyjnej od strony 
sņsiadujņcych terenów odpowiednio 1.ZI, 
1.U/PS i 2.U/PS dla uzyskania wymaganego 
w przepisach odrňbnych równoważnego 
poziomu dźwiňku dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jako warunek dopuszczenia 
do użytkowania zabudowy mieszkaniowej i 
mieszkaniowo-usługowej, 

b) wymóg stosowania rozwiņzaŊ techniczno-
budowlanych ograniczajņcych uciņżliwoŌń 
akustycznņ, a w szczególnoŌci: przegród 
budowlanych o podwyższonej izolacyjnoŌci, 
okien o współczynniku przenikalnoŌci aku-
stycznej 28 dB i wentylacji wymuszonej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 21 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, infrastruk-
tura techniczna z istniejņcych i projektowanych 
sieci 
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§ 25.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.ZP – 3.ZP obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania i za-
budowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
urzņdzonej. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zaleca siň nasadzenia zieleni wysokiej, 

2) postuluje siň stosowanie gatunków rodzimych 
przystosowanych do istniejņcych warunków 
siedliskowych, 

3) ustala siň wymóg wykonania zieleni parkowej, 
oŌwietlenia oraz małej architektury na podsta-
wie indywidualnie opracowanych projektów, 

4) ustala siň zakaz lokalizacji zabudowy, w tym 
zabudowy tymczasowej w postaci kiosków, 
straganów, wiat, garaży z zastrzeżeniem usta-
leŊ pkt 5, 

5) dopuszcza siň realizacjň obiektów małej archi-
tektury, urzņdzeŊ terenowych, ciņgów pieszych 
oraz Ōcieżek rowerowych, 

6) nie przewiduje siň obowiņzku zapewnienia 
miejsc parkingowych. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki w 
wyniku podziału na 300m2. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 19, § 20, § 21, 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może byń 
mniejsza niż 90% powierzchni terenu. 

§ 26.1. Ustala siň, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.ZI obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
izolacyjnej. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň nasadzenia zieleni wysokiej, 

2) postuluje siň stosowanie gatunków rodzimych 
przystosowanych do istniejņcych warunków 
siedliskowych, 

3) ustala siň zakaz lokalizacji zabudowy, w tym 
zabudowy tymczasowej w postaci kiosków, 
straganów, wiat, garaży, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň dojazdów do terenów 
sņsiadujņcych. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki w 
wyniku podziału na 300m2, 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 19, § 20, § 21, 

2) ustala siň nasadzenie zieleni izolacyjnej dla 
ograniczenia uciņżliwoŌci linii kolejowej 1.KK 
oraz ruchu kołowego projektowanej drogi wo-
jewódzkiej Nr 721 – drogi klasy GP, której pro-
jektowana lokalizacja przebiega poza granicami 
planu wzdłuż jego południowo-zachodniej gra-
nicy, 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może byń 
mniejsza niż 80% powierzchni terenu. 

4) w celu kształtowania komfortu akustycznego w 
Ōrodowisku ustala siň realizacjň parawanów 
akustycznych oraz nasadzeŊ zieleni izolacyjnej 
o parametrach (w tym wysokoŌń) zapewniajņ-
cych co najmniej wymagany dopuszczalny 
równoważny poziom dźwiňku w Ōrodowisku 
zewnňtrznym, wzdłuż linii rozgraniczajņcej z te-
renami mieszkaniowymi 8.MNU, 18.MN, 
19.MN, 25.MN i 2.MWN. 

§ 27.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.U/PS, 2.U/PS, 
3.U/PS i 4.U/PS obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny produk-
cyjno-magazynowe, usług i parkingów. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň lokalizacjň zabudowy usługowej, 
składów, magazynów, obiektów przeładunku 
towarów i budynków gospodarczych zwiņza-
nych z prowadzonņ działalnoŌciņ gospodarczņ, 
a także niezbňdnej infrastruktury technicznej, 
komunikacji wewnňtrznej i parkingów, w tym 
również parkingów wielopoziomowych na po-
trzeby systemu „park and ride” powiņzanych z 
przebudowanņ stacjņ kolejowņ, zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczo-
nymi na rysunku planu, 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków i po-
mieszczeŊ przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

3) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – 
do 11,0m (maksymalnie 3 kondygnacje), 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
że byń wiňksza niż 0,6 powierzchni ogólnej 
działki budowlanej, 
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5) ustala siň zasady kształtowania zabudowy 

okreŌlone w § 14, 

6) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

a) kolorystyka dachów – dla dachów stromych 
- w odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w naturalnych, jasnych 
odcieniach beżu, brņzu, żółci, dopuszcza siň 
stosowanie na elewacjach cegły klinkiero-
wej, drewna i kamienia naturalnego, 

7) ustala siň obowiņzek zabezpieczania odpo-
wiedniej iloŌci miejsc parkingowych w grani-
cach własnej działki - wg wskaźnika okreŌlone-
go w § 21, 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane pod zabu-
dowň produkcyjno-magazynowņ i parkingi wie-
lopoziomowe winny posiadań powierzchniň nie 
mniejszņ niż 2500m2, 

3) front nowo tworzonej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niż 30m. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) nakaz ograniczenia uciņżliwoŌci zwiņzanej z 
prowadzonņ działalnoŌciņ gospodarczņ do gra-
nic terenu, do którego podmiot prowadzņcy 
posiada tytuł prawny, 

3) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych zaw-
sze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

4) w zakresie ochrony stanu gleb oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych ustala siň: 

a) sposób odprowadzenia wód opadowych 
zgodnie z ustaleniami § 36, 

b) zakaz odprowadzania Ōcieków sanitarnych 
oraz wód deszczowych w sposób pogarsza-
jņcy stan gleb oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych, 

c) nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych 
do zagospodarowania jako tereny produk-
cyjno-magazynowe w sieci i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej dla odprowadzania 
lub gromadzenia Ōcieków oraz ich oczysz-
czania, 

5) w celu kształtowania komfortu akustycznego w 
Ōrodowisku ustala siň realizacjň ekranów aku-
stycznych o parametrach (w tym wysokoŌń) 
zapewniajņcych co najmniej wymagany do-

puszczalny równoważny poziom dźwiňku w 
Ōrodowisku zewnňtrznym, wzdłuż linii rozgra-
niczajņcej ulic 2.KDL i 4.KDD, 

6) ekrany, o których mowa w pkt 5, należy wyko-
nań jako przezroczyste, obsadzone roŌlinno-
Ōciņ, z możliwoŌciņ zastosowania materiałów 
nieprzezroczystych w dolnej partii na wysoko-
Ōci nieprzekraczajņcej 0,7m nad poziom terenu, 

7) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie może byń mniejsza niż 20% ich 
powierzchni, liczņc dla każdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 21 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, infrastruk-
tura techniczna z istniejņcych i projektowanych 
sieci. 

§ 28.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania i za-
budowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe – Kanał Jeziorki. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) wszelkie zagospodarowanie terenów może 
polegań wyłņcznie na powszechnym, zwykłym 
lub szczególnym korzystaniu z wód, 

2) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, 
budowli, a także innej zabudowy i zagospoda-
rowania nie zwiņzanego z przeznaczeniem te-
renów. 

4. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

§ 29.1. Ustala siň, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.KK obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy. 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-
kacji kolejowej. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ i obiektów 
zwiņzanych z transportem kolejowym, 

2) dopuszcza siň modernizacje i przebudowň 
obiektów zwiņzanych z transportem kolejo-
wym, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň elektroenergetycznej 
linii kablowej 220 kV. 
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4. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

§ 30.1. Ustala siň, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.E obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy. 

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty obsługi 
systemu elektroenergetycznego. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň przeznaczenie terenu na funkcjň 
obiektów, urzņdzeŊ obsługi systemu elektro-
energetycznego, 

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

3) dopuszcza siň realizacjň innych przewodów, 
urzņdzeŊ i obiektów infrastruktury niezbňdnych 
do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych 
systemów infrastruktury technicznej, 

4) zakazuje siň tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i użytkowania terenów 

5) uciņżliwoŌń obiektów nie może wykraczań poza 
granice działki inwestycyjnej, 

6) zagospodarowanie i zabudowa musi: 

a) posiadań dostňp do drogi publicznej, 

b) umożliwiań przyłņczenie do sieci infrastruk-
tury technicznej. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 17. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
ciņgów komunikacyjnych wskazanych na ry-
sunku planu, 

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

§ 31.1. Plan ustala, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.K obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty obsługi 
systemu kanalizacyjnego. 

 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň przeznaczenie terenu na funkcjň 
obiektów obsługi systemu kanalizacyjnego, 

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

3) zakazuje siň tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i użytkowania terenów. 

4) uciņżliwoŌń obiektów nie może wykraczań poza 
granice działki inwestycyjnej, 

5) zagospodarowanie i zabudowa musi: 

a) posiadań dostňp do drogi publicznej, 

b) umożliwiań przyłņczenie do sieci infrastruk-
tury technicznej. 

4. W zakresie podziału nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska i dóbr kultu-
ry: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
ciņgów komunikacyjnych wskazanych na ry-
sunku planu, 

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

§ 32.1. Ustala siň, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.KS obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny parkin-
gów. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň lokalizacjň parkingów, w tym parkin-
gów wielopoziomowych na potrzeby systemu 
„park and ride” powiņzanych z przebudowanņ 
stacjņ kolejowņ, zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy dla obiektów nieprzeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi wyznaczonymi na ry-
sunku planu, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów zwiņzanych 
z transportem kolejowym, 

3) zakazuje siň lokalizowania budynków i po-
mieszczeŊ przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – 
do 11,0m (maksymalnie 3 kondygnacje), 
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5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-

że byń wiňksza niż 1, 

6) ustala siň zasady kształtowania zabudowy 
okreŌlone w § 14, 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

a) kolorystyka dachów w odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w naturalnych, jasnych 
odcieniach beżu, brņzu, żółci, dopuszcza siň 
stosowanie na elewacjach cegły klinkiero-
wej, drewna i kamienia naturalnego. 

4. W zakresie podziału nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane winny po-
siadań powierzchniň nie mniejszņ niż 4500m2. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury 
i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) w zakresie ochrony stanu gleb oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych ustala siň: 

a) sposób odprowadzenia wód opadowych 
zgodnie z ustaleniami § 36, 

b) zakaz odprowadzania Ōcieków sanitarnych 
oraz wód deszczowych w sposób pogarsza-
jņcy stan gleb oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych, 

c) nakaz wyposażenia terenu w sieci i urzņdze-
nia infrastruktury technicznej dla odprowa-
dzania lub gromadzenia Ōcieków oraz ich 
oczyszczania, 

3) w celu kształtowania komfortu akustycznego w 
Ōrodowisku ustala siň realizacjň ekranów aku-
stycznych o parametrach (w tym wysokoŌń) 
zapewniajņcych co najmniej wymagany do-

puszczalny równoważny poziom dźwiňku w 
Ōrodowisku zewnňtrznym, wzdłuż linii rozgra-
niczajņcych terenów 1.ZI i 4.U/PS, 

4) ekrany, o których mowa w pkt 4, należy zreali-
zowań jako przezroczyste, obsadzone roŌlinno-
Ōciņ, z możliwoŌciņ zastosowania materiałów 
nieprzezroczystych w dolnej partii na wysoko-
Ōci nieprzekraczajņcej 0,7 m nad poziom tere-
nu, 

5) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie może byń mniejsza niż 5% ich 
powierzchni, liczņc dla każdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 21 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, infrastruk-
tura techniczna z istniejņcych i projektowanych 
sieci, 

3) ustala siň lokalizacjň placu do zawracania dla 
drogi oznaczonej symbolem 4.KDD. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 33.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ drogi 
zbiorcze, lokalne i dojazdowe wyznaczone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu w powiņzaniu 
z zewnňtrznym układem komunikacyjnym. 

2. Drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe tworzņ 
publiczny układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne, w tym ciņgi pieszo – 
jezdne, tworzņ wewnňtrzny (niepubliczny) układ 
komunikacyjny. 

4. W obszarze ustala siň nastňpujņce ciņgi ko-
munikacyjne: 

 
L.p. Nazwa drogi / ulicy Symbol 

przeznaczenia 
Klasa Minimalna szerokoŌń 

w liniach rozgraniczajņcych 
(m) 

Inwestycja o znaczeniu 
lokalnym (pl) 

bņdź ponadlokalnym (pp) 
1. projektowana 1.KDZ zbiorcza 20 Pp 

2. istniejņca ul.Julianowska 2.KDZ lokalna 15-16 – w granicach planu 
szerokoŌń zmienna 

Pp 

3. istniejņca ul. Sybiraków 1.KDL lokalna 15 Pl 

4. istniejņca/ projektowana 
przedłużenie ul. Sybiraków 

2.KDL lokalna 12 Pp 

5. istniejņca ul. Kombatantów 1.KDD dojazdowa 12 Pl 

6. projektowana 2.KDD dojazdowa 10 Pl 

7. projektowana 3.KDD dojazdowa 10 Pl 

8. projektowana 4.KDD dojazdowa 10 Pl 

9. istniejņca 1.KDW wewnňtrzna 8 Pl 

10. istniejņca/ projektowana 2.KDW wewnňtrzna 8 - 10 Pl 

11. istniejņca 3.KDW wewnňtrzna 8 Pl 

12. istniejņca 4.KDW wewnňtrzna 8 Pl 
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13. istniejņca 5.KDW wewnňtrzna 8 Pl 

14. istniejņcy 1.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

10 Pl 

15. istniejņcy 2.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

10-14 o zmiennej szerokoŌci Pl 

16. istniejņcy 3.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5-6 Pl 

17. istniejņcy 4.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

18. istniejņcy 5.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5 Pl 

19. istniejņcy 6.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5 Pl 

20. istniejņcy 7.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

21. istniejņcy 8.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5 Pl 

22. istniejņcy 9.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

23. istniejņcy 10.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

24. istniejņcy 11.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

25. istniejņcy 12.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

26. istniejņcy 13.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5 Pl 

27. istniejņcy 14.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5 Pl 

28. istniejņcy 15.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

5 Pl 

29. istniejņcy 16.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

30. istniejņcy 17.KPJ wewnňtrzna ciņg 
pieszo-jezdny 

6 Pl 

31. istniejņcy 1.KPP wewnňtrzna ciņg 
pieszy 

4 Pl 

 
§ 34.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 

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

2. Ustala siň realizacjň placów do zawracania 
na zakoŊczeniach istniejņcych dróg wewnňtrznych 
stanowiņcych ciņgi pieszo-jezdne 3.KPJ, 7.KPJ, 
9.KPJ, 13.KPJ, 14.KPJ i 15.KPJ zgodnie z rysun-
kiem planu. 

3. Na terenach układu komunikacyjnego, wy-
znaczonego na rysunku planu, do czasu jego reali-
zacji dopuszcza siň dotychczasowy sposób użyt-
kowania. 

4. Docelowo ustala siň koniecznoŌń odprowa-
dzania Ōcieków deszczowych z ulic układu pod-
stawowego systemem kanalizacji deszczowej. 

5. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z ulic układu podstawowego po-
winny byń odprowadzane poprzez system studni 
chłonnych do gruntu bņdź też do rowów meliora-
cyjnych, zbiorników retencyjnych lub studni 
chłonnych po uprzednim podczyszczeniu, przy 

czym na inwestorów nakłada siň obowiņzek wy-
boru najbardziej korzystnego sposobu odprowa-
dzania tych wód przy uwzglňdnieniu kryterium 
przeciwdziałania powodzi i suszy. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociņgi i zaopatrzenie w wodň 

§ 35.1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objňte-
go planem w wodň (dla celów komunalnych i 
ochrony przeciwpożarowej) z gminnej sieci wodo-
ciņgowej, w oparciu o istniejņcņ i rozbudowanņ 
sień wodociņgowņ poprzez przewód wodociņgo-
wy w ul. Energetycznej. 

2. Ustala siň dostawň wody poprzez indywidu-
alne przyłņcza na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň sieci. 

3. Niezależnie od zasilania z sieci wodociņgo-
wej należy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci w 
wodň z awaryjnych studni publicznych zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 158 – 33785 – Poz. 3932 
 

Kanalizacja 

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

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

3. Dopuszcza siň po przebudowie cieku wod-
nego (Kanału Jeziorki) oznaczonego na rysunku 
planu symbolem WS, zrzuty oczyszczonych Ōcie-
ków i wód opadowych jedynie po uzyskaniu po-
zwolenia wodno - prawnego, przy czym zobowiņ-
zuje siň podmioty zrzucajņce Ōcieki do współ-
uczestnictwa w kosztach utrzymania urzņdzenia z 
tytułu odnoszonych korzyŌci. 

4. Ustala siň nakaz odprowadzanie wód desz-
czowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej powierzchniowo na teren własnej 
działki, 

2) z dróg publicznych, terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szerego-
wej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej terenów usługowych i parkingów 
sieciņ kanalizacji deszczowej do zbiorników re-
tencyjnych lub studni chłonnych, przy czym na 
inwestorów nakłada siň obowiņzek wyboru 
najbardziej korzystnego sposobu odprowadza-
nia tych wód przy uwzglňdnieniu kryterium 
przeciwdziałania powodzi i suszy; 

3) z terenów produkcyjno-magazynowych, usług i 
parkingów w granicach obszarów funkcjonal-
nych (U/PS), po uprzednim podczyszczeniu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, do sieci kana-
lizacji deszczowej. Ustala siň wymóg przyłņ-
czenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej 
przed realizacjņ planowanego zagospodarowa-
nia terenu; 

4) zrzuty oczyszczonych Ōcieków i wód opado-
wych do Kanału Jeziorki oznaczonego symbo-
lem 1.WS i 2.WS, dopuszcza siň po uzyskaniu 
wymaganego pozwolenia wodno-prawnego; 

5) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ o których 
mowa w pkt 2 na całym obszarze planu, bez 
koniecznoŌci zmiany niniejszego planu; 

6) dopuszcza siň retencjň wód opadowych w 
oparciu o urzņdzenia położone poza granicņ 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki 
wód deszczowych. 

5. Ustala siň nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczajņcych swojņ iloŌciņ 
chłonnoŌń gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej. 

6. Ustala siň nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tereny 
i ulice przed spływem wód opadowych. 

7. Zakazuje siň odprowadzania wód grunto-
wych i deszczowych do systemu kanalizacji sani-
tarnej. 

Elektroenergetyka 

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

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ poprzez przebudowň i modernizacjň istniejņ-
cych linii elektroenergetycznych oraz budowň 
nowych linii, a także poprzez przebudowň, mo-
dernizacjň i wymianň istniejņcych stacji rozdziel-
czych oraz budowň nowych stacji, w uzgodnieniu i 
na warunkach właŌciwego Zakładu Energetyczne-
go, 

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

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji linii 
Ōredniego i niskiego napiňcia oraz oŌwietlenia 
ulicznego, a także dla realizacji przyłņczy do pro-
jektowanej zabudowy, w rozumieniu ustawy 
„Prawo energetyczne”, na terenach położonych w 
liniach rozgraniczajņcych ulic. 

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

6. Jako rozwiņzanie preferowane ustala siň 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o róż-
nych napiňciach po oddzielnych trasach; dopusz-
cza siň jednak w technicznie lub ekonomicznie 
uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektro-
energetycznych linii SN i nn na wspólnych słu-
pach. 

7. Przyłņczenie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektroener-
getycznych, powstała w wyniku wystņpienia kolizji 
szczegółowego planu zagospodarowania działki 
(w tym również wynikajņcego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elek-
troenergetycznymi bňdzie siň odbywań w uzgod-
nieniu i na warunkach okreŌlonych przez właŌci-
wego operatora systemu elektroenergetycznego 
według zasad okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych. 
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8. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych działek powinny przewidywań re-
zerwacjň miejsc i terenów dla lokalizacji linii, stacji 
i przyłņczy oraz innych elementów infrastruktury 
elektroenergetycznej niezbňdnych dla zaopatrze-
nia lokalizowanych na tych działkach budynków i 
budowli w energiň elektrycznņ a także oŌwietlenia 
wokół obiektów. 

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

10. Ustala siň nakaz przycinania drzew i krze-
wów rosnņcych pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 38.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowy w gaz ziemny do celów 
gospodarczych i grzewczych w oparciu o rozbu-
dowanņ istniejņcņ sień Ōredniego ciŌnienia, na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdzajņcego sie-
ciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest możliwa, o ile speł-
nione bňdņ warunki techniczno-ekonomiczne i 
zostanņ zawarte odpowiednie porozumienia po-
miňdzy dostawcņ i odbiorcņ. 

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

4. Linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odległo-
Ōci nie mniejszej niż 0,5m od gazociņgu. 

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

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnņtrz od strony ulicy) 
winny byń lokalizowane w linii ogrodzeŊ, w pozo-
stałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

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

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

9. Dla gazociņgów i urzņdzeŊ gazowych ustala 
siň nakaz zachowania warunków technicznych 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

10. Dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia przebie-
gajņcych przez tereny działek ustala siň koniecz-
noŌń zapewnienia dostňpu w celu wykonywania 
bieżņcych konserwacji i napraw. 

Gospodarka odpadami 

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

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

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

Ciepłownictwo 

§ 40.1. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na ob-
szarze planu z wykorzystaniem indywidualnych 
źródeł ciepła w oparciu o istniejņcņ i rozbudowanņ 
sień gazowņ 

2. Dopuszcza siň stosowanie innych czynników 
grzewczych czystych ekologicznie: olej niskosiar-
kowy, energia elektryczna lub inne odnawialne 
paliwa, w tym stałe, których stosowanie jest 
zgodne z ustawņ prawo ochrony Ōrodowiska. Wa-
runki techniczne zasilania obszaru pozwalajņ do 
celów grzewczych stosowań bez ograniczeŊ ilo-
Ōciowych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej 
lekki) jak i energiň elektrycznņ. 

Telekomunikacja 

§ 41.1. Ustala siň zaopatrzenie zabudowy usłu-
gowej i produkcyjnej w sień telekomunikacyjnņ 
doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i projektowanņ 
sień, na warunkach okreŌlonych przez zarzņdzajņ-
cego sieciņ. 

2. Ustala siň rezerwy terenu w postaci pasa o 
szerokoŌci 2m dla lokalizacji sieci telekomunika-
cyjnej w liniach rozgraniczajņcych ulic. 

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

4. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ teleko-
munikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 
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Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 42. Do czasu realizacji nowego zagospoda-
rowania, zgodnego z zapisami dla poszczególnych 
terenów, dopuszcza siň: 

1) zachowanie, przebudowň, rozbudowň istniejņ-
cych siedlisk rolniczych, 

2) zachowanie rolniczego użytkowania terenów 
do czasu realizacji funkcji docelowej. 

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

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 
MN/U, MWN i U/PS, 

2) 0,01% dla terenów oznaczonych symbolami ZP, 
ZI, KS, KDZ, KDL, KDD, KDW, KPJ, KPP, KK, E, 
K oraz WS. 

§ 44. Z dniem wejŌcia w życie planu wygasajņ 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci wsi Józefosław II, zatwier-
dzonego uchwałņ Rady Miejskiej w Piasecznie nr 
188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 (DZ.URZ.WOJ. MAZ. 
NR144 poz.3921 z dnia 26.07.2007r.) w granicach 
objňtych niniejszym planem. 

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

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

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 1405/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 19 maja 2010r. 

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

które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaŊców stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. 
U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – zada-
nia własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Julianów obejmujņ: 

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

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

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żņce do zadaŊ własnych miasta to realizacja dróg 
publicznych (tereny oznaczone symbolami KDZ, KDL, 
KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Julia-
nów pod te funkcjň oraz budowa sieci wodociņgo-
wej, kanalizacyjnej, finansowanie oŌwietlenia ulic 
znajdujņcych siň na terenie objňtym niniejszņ uchwa-
łņ oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie-
pło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ 
prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach pu-
blicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie Ōrodowiska. 

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

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

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

§ 4. 

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

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bň-
dņ w całoŌci lub w czňŌci z budżetu miasta oraz 
na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami 
lub ze źródeł zewnňtrznych. 

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

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 


