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UCHWAŁA Nr LVI/262/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 13 paŎdziernika 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części północnego Piastowa „Warszawska”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w wykonaniu 
uchwały nr XL/183/2008 Rady Miejskiej w Piasto-
wie z dnia 28 paŎdziernika 2008r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci 
północnego Piastowa „Warszawska”, po zbadaniu 
i stwierdzeniu zgodnoŌci niniejszego planu z zapi-
sami studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania miasta Piastowa, Rada Miejska w 
Piastowie uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Obszar objňty planem 

1. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci północnego Piastowa 

„Warszawska” uchwalonego uchwałņ nr 
LXIV/316/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z 
dnia 7 marca 2006r. dokonuje siň zmiany na te-
renach oznaczonych w planie symbolami 
U/P/S1, U1, U2, U/MW i U/MN. 

2. Objňte niniejszņ uchwałņ ustalenia w granicach 
terenów okreŌlonych jw., zwane sņ dalej miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego czňŌci północnego Piastowa „War-
szawska”, a w skrócie planem. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały - 
rysunek planu pokazuje granice obszaru 
objňtego planem, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 

 

§ 2. 

Zakres stanowienia rysunku planu 

1. Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

 
granice obszaru objňtego planem 

 
 
linia rozgraniczajņca tereny o róŐnych funkcjach i róŐnych zasadach zagospodarowania 
 
 
 
obowiņzujņca linia zabudowy 
 
 
nieprzekraczalna linia zabudowy 
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Tereny o róŐnych funkcjach i róŐnych zasadach zagospodarowania: 
 
 

U/MW   teren usług dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 
 

 
U/MN   teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
 
 

U   teren usług 
 
 
 

U/P/S   tereny usług, produkcji, drobnej wytwórczoŌci, magazynów i hurtowni 
 
 
 

KDL   teren dróg publicznych – ulica lokalna 
 
 
 

KDW   teren drogi wewnňtrznej 
 
 
Wymiary: 
 

 
wymiar terenu drogi publicznej w liniach rozgraniczajņcych 
 
 
 
odległoŌci linii zabudowy od linii rozgraniczajņcych 
 
 
 
 odległoŌci linii zabudowy od krawňdzi jezdni 
 
 
 
wymiar drogi wewnňtrznej w liniach rozgraniczajņcych 
 

 
2. Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu sņ elementami informacyjnymi planu (nie podlegajņ uchwale-

niu): 
 

 
oŌ i jezdnia ulicy 
 

 
 
orientacyjny zasiňg uciņŐliwego oddziaływania linii kolejowej 
 
 
 
orientacyjny zasiňg uciņŐliwego oddziaływania głównych ulic 
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linie rozgraniczajņce ulic połoŐonych poza obszarem objňtym planem 
 
 
 
postulowany kształt zabudowy oraz połoŐenie przejŌń pieszych 
 

 
3. Ponadto charakter informacyjny majņ symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie sytuacyjno – 

wysokoŌciowej, na której wykonany został rysunek planu. 
 

§ 3. 

WyjaŌnienie pojňń zawartych w tekŌcie uchwały 

Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŐań na danym terenie, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi, 

2. przeznaczeniu dopuszczonym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ przeznaczenie 
podstawowe, 

3. usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niŐ usługo-
we i urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci, której ce-
lem jest zaspakajanie potrzeb ludnoŌci, a nie 
wytwarzajņcej bezpoŌrednio metodami prze-
mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi mogņ 
wystňpowań jako: 

1) nieuciņŐliwe – to jest usługi o charakterze 
bytowym, których uciņŐliwoŌń nie wykra-
cza poza granice działki i nie bňdņce 
przedsiňwziňciami mogņcymi znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, wymienio-
nymi w obowiņzujņcych przepisach prawa 
oraz nie zaliczane w myŌl obowiņzujņcych 
przepisów do inwestycji mogņcych poten-
cjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko – pod warunkiem, Őe nie powodujņ 
wzrostu poziomu hałasu oraz zanieczysz-
czeŊ pyłowych i gazowych (w tym odo-
rów) poza terenem, do którego prowadzņ-
cy usługi ma tytuł prawny – prowadzenie 
usług nieuciņŐliwych nie moŐe powodo-
wań wprowadzenia ruchu transportu ciňŐ-
kiego, 

2) o ograniczonej uciņŐliwoŌci – to jest nie 
spełniajņce wyŐej wymienionych wymo-
gów lub mogņce potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, to znaczy bň-
dņce przedsiňwziňciami dla których obo-
wiņzek wykonania raportu o oddziaływa-
niu na Ōrodowisko moŐe byń wymagany, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 

prawa – pod warunkiem ograniczenia 
uciņŐliwoŌci do granic działki własnej, 

3) uciņŐliwe – to jest mogņce znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko lub mogņce po-
tencjalnie znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, bňdņce przedsiňwziňciami, dla 
których obowiņzek wykonania raportu o 
oddziaływaniu na Ōrodowisko jest wyma-
gany, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami prawa, 

4. liniach rozgraniczajņcych tereny o róŐnym 
przeznaczeniu i róŐnych zasadach zagospoda-
rowania – naleŐy przez to rozumień granicň 
pomiňdzy terenami o przeznaczeniach jedno-
znacznie okreŌlonych właŌciwym sobie sym-
bolem, zgodnie z rysunkiem planu, 

5. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku 
planu linie, okreŌlajņce najmniejszņ dopusz-
czalnņ odległoŌń zasadniczej bryły budynku w 
parterze od ulicy, granicy działki lub innego 
obiektu – poza ww. liniņ mogņ znaleŎń siň je-
dynie takie fragmenty budynku jak balkony, 
wykusze, nadwieszone fragmenty wyŐszych 
kondygnacji, okapy i tym podobne oraz ele-
menty wejŌń i wjazdów do budynków jak 
schody, pochylnie zadaszenia wejŌń i wjaz-
dów – nieprzekraczalne linie zabudowy nie 
dotyczņ elementów malej architektury, 

6. obowiņzujņcych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ obligato-
ryjnņ odległoŌń projektowanych budynków 
od krawňdzi jezdni lub od linii rozgraniczajņ-
cej tereny o róŐnym przeznaczeniu i róŐnych 
zasadach zagospodarowania – poza ww. liniņ 
nie mogņ siň znajdowań Őadne fragmenty bu-
dynku ani Őadne elementy wejŌń i wjazdów, 

7. zabudowie zwartej – naleŐy przez to rozumień 
ciņgłņ zabudowň z moŐliwoŌciņ pozostawie-
nia niezbňdnych bramowych przejŌń i prze-
jazdów, 

8. pierzei drogi publicznej – naleŐy przez to ro-
zumień „Ōciany” drogi lub placu, które tworzņ 
zamykajņce przestrzeŊ obiekty pionowe, 
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9. przestrzeni wewnňtrznej – naleŐy przez to 

rozumień wewnňtrzny dziedziniec, zawarty 
pomiňdzy Ōcianami budynków, których fronty 
stanowiņ zabudowň pierzejowņ, 

10. przyległej lokalizacji – naleŐy przez to rozu-
mień teren połoŐony w tym samym kwartale 
ulic, albo teren połoŐony przy tej samej dro-
dze publicznej, albo teren połoŐony przy naj-
bliŐszych sņsiednich drogach publicznych, 
krzyŐujņcych siň z drogņ publicznņ przy której 
połoŐona jest działka w odległoŌci nie wiňk-
szej niŐ 100m od jej granic, 

11. maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień ustalony planem nieprze-
kraczalny pionowy wymiar budynku w me-
trach, mierzony zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami prawa, 

12. minimalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień ustalony planem najmniej-
szy moŐliwy pionowy wymiar budynku w me-
trach, mierzony jak w pkt 9, 

13, strefach uciņŐliwoŌci – naleŐy przez to rozu-
mień ustanowione w planie strefy, zaznaczo-
ne na rysunku planu, w których oddziaływa-
nie istniejņcych i projektowanych obiektów i 
terenów stanowi uciņŐliwoŌń dla terenów sņ-
siednich, w szczególnoŌci strefami takimi sņ: 

1) strefy oddziaływania pól elektromagne-
tycznych od linii elektroenergetycznych, 

2) strefy oddziaływania hałasu od linii kole-
jowej, 

3) strefy oddziaływania hałasu od dróg pu-
blicznych, 

4) strefy oddziaływania terenów U/P/S, z tym 
Őe ich granice pokrywajņ siň z liniami roz-
graniczajņcymi te tereny. 

§ 4. 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 

1. Ustala siň nastňpujņcy podział na tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu i róŐnych zasadach zago-
spodarowania: 

1) U/MW – teren usług dopuszczeniem zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) U/MN – teren usług z dopuszczeniem zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) U – teren usług, 

4) U/P/S – tereny usług, produkcji, drobnej wy-
twórczoŌci, magazynów i hurtowni, 

5) KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna, 

6) KDW – teren drogi wewnňtrznej. 

2. Linie rozgraniczajņce ww. tereny zgodnie z 
rysunkiem planu. 

§ 5. 

Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania 

1. Plan dopuszcza realizacjň obiektów i funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania terenów okreŌlonymi w rozdzia-
le II oraz z obowiņzujņcymi przepisami prawa. 

2. Ustala siň, ze na całym obszarze objňtym pla-
nem moŐna lokalizowań zadania dla realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokal-
nym (gminnym), w zakresie budowy i utrzy-
mywania publicznych urzņdzeŊ słuŐņcych do 
zaopatrzenia ludnoŌci w wodň, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania 
Ōcieków. 

4. Dopuszcza siň dotychczasowy sposób uŐytko-
wania terenów do czasu realizacji zagospoda-
rowania zgodnego z ustaleniami niniejszego 
planu dla poszczególnych terenów. 

4. W przypadku budynków i obiektów, powsta-
łych przed wejŌciem w Őycie niniejszego planu: 

1) dopuszcza siň ich remonty i przebudowň, 
takŐe w sytuacji, jeŌli usytuowane sņ nie-
zgodnie z nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy 
wyznaczonņ na rysunku planu, 

2) dopuszcza siň ich rozbudowň i nadbudowň 
pod warunkiem, Őe: 

a) nie spowoduje ona przekroczenia para-
metrów okreŌlonych ustaleniami szcze-
gółowymi dla poszczególnych terenów, 

b) w przypadku budynków i obiektów usy-
tuowanych niezgodnie z wyznaczonņ na 
rysunku planu nieprzekraczalnņ liniņ za-
budowy, rozbudowa nie spowoduje 
przybliŐenia budynku czy obiektu do linii 
rozgraniczajņcej terenu. 

5. Na terenach objňtych planem zasady kształto-
wania zabudowy okreŌla siň nastňpujņco: 

1) ustala siň maksymalnņ lub minimalnņ i 
maksymalnņ wysokoŌń nowej zabudowy 
zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

2) dopuszcza siň zwiňkszenie maksymalnej 
wysokoŌci dla punktowych obiektów bu-
dowlanych, nie bňdņcych budynkami, zwiņ-
zanych z technologiņ produkcji oraz z infra-
strukturņ, jak maszty, anteny oraz inne 
obiekty o podobnym charakterze, 

3) ustala siň, Őe wymagania dotyczņce wyso-
koŌci budynków nie dotyczņ budynków po-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 155 – 32889 – Poz. 3810 
 

wstałych przed uchwaleniem niniejszego 
planu, 

4) nie dopuszcza siň nadbudowy istniejņcych 
budynków powyŐej maksymalnej wysokoŌci 
okreŌlonej niniejszym planem dla terenu, na 
którym budynek siň znajduje, 

5) ustala siň, Őe wymagania dotyczņce mini-
malnej wielkoŌci działki nie dotyczņ działek 
powstałych w wyniku podziałów dokona-
nych przed uchwaleniem niniejszego planu, 

6) ustala siň, Őe wymagania dotyczņce: 

a) wielkoŌci powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

b) iloŌci miejsc postojowych dla samocho-
dów, 

c) odprowadzenia wód opadowych, 

d) miejsc dla pojemników na odpady, 

e) uciņŐliwoŌci obiektów, 

odnoszņ siň do terenu działki budowlanej, z 
wyjņtkiem przypadków okreŌlonych w usta-
leniach szczegółowych, 

7) dopuszcza siň powstanie budynków, bu-
dowli i urzņdzeŊ obsługi inŐynieryjnej, do-
datkowych elementów układu komunikacyj-
nego tzn: ciņgów pieszo-jezdnych, ciņgów 
pieszych, parkingów, ŌcieŐek rowerowych, 
ew. poszerzeŊ terenu komunikacji oraz zie-
leni towarzyszņcej i obiektów małej architek-
tury, nie oznaczonych na rysunku planu a 
niezbňdnych dla prawidłowego funkcjono-
wania ww. terenu. 

6. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem 
nie wystňpujņ tereny lub obiekty podlegajņce 
ochronie, na podstawie przepisów odrňbnych, 
w tym: nie wystňpujņ tereny górnicze, tereny 
naraŐone na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
tereny zagroŐone osuwaniem siň mas ziem-
nych. 

7. Ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc po-
stojowych dla samochodów w obrňbie własnej 
działki. 

8. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎniki 
miejsc postojowych dla poszczególnych funk-
cji: 

1) dla zabudowy usługowej – 3 miejsca posto-
jowe na kaŐde 100m2 powierzchni uŐytko-
wej, dla obiektów o mniejszej powierzchni 
uŐytkowej nie mniej niŐ 2 miejsca postojo-
we, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej: jednorodzin-
nej – 2 miejsca postojowo – garaŐowe na 

jedno mieszkanie, wielorodzinnej 1,2 miej-
sca postojowo – garaŐowego na jedno 
mieszkanie, 

3) dla zabudowy usługowo – mieszkaniowej, 
miejsca postojowe naleŐy zapewniń od-
dzielnie dla kaŐdej funkcji, 

4) dopuszcza siň dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej usytuowanie 
miejsc postojowych w innej przyległej loka-
lizacji, z wyjņtkiem terenów połoŐonych w 
liniach rozgraniczajņcych ulic, pod warun-
kiem wykazania prawa do dysponowania 
ww. terenem. 

§ 6 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. Ustala siň, Őe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy wymagajņ 
ochrony i ukształtowania sņ: 

1) pierzeje dróg publicznych, połoŐonych na 
terenie wskazanym przez studium na wy-
kształcenie centrum miasta – ulicy oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KDL oraz 
ulic połoŐonych poza obszarem objňtym 
planem, bezpoŌrednio przy jego granicy, 

2) pierzeja ul. Warszawskiej, połoŐonej poza 
obszarem objňtym planem. 

2. Ustala siň, Őe: 

1) na terenie wskazanym przez studium na 
wykształcenie centrum miasta pierzeje dróg 
publicznych naleŐy kształtowań zgodnie z 
obowiņzujņcymi liniami zabudowy, stosujņc 
zabudowň zwartņ, 

2) pierzeje ul. Warszawskiej, przy nowej zabu-
dowie, naleŐy kształtowań zgodnie z liniami 
zabudowy. 

3. Zakazuje siň: 

1) lokalizowania tymczasowych obiektów han-
dlowo – usługowych, 

2) lokalizowania noŌników reklamowych na 
drzewach, na obiektach małej architektury 
oraz na urzņdzeniach technicznych takich jak 
szafki energetyczne, gazowe i telekomuni-
kacyjne, stacje transformatorowe i inne 
urzņdzenia zwiņzane z infrastrukturņ tech-
nicznņ, 

3) realizacji ogrodzeŊ wzdłuŐ: wschodniej 
strony ul. Bohaterów WolnoŌci, wzdłuŐ ul. J. 
Hallera, oraz wzdłuŐ ulicy Warszawskiej na 
odcinku pomiňdzy ulicņ Bohaterów Wolno-
Ōci a ulicņ J. Hallera. 
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4. Nakazuje siň dostosowanie usytuowania obiek-

tów małej architektury do wymagaŊ ochrony 
wartoŌciowych pojedynczych drzew, 

5. Ustala siň nastňpujņce wymagania realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony ulic powinny byń sy-
tuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym Őe 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-
niňcia istniejņcych przeszkód oraz w miej-
scach sytuowania bram wjazdowych, 

2) ogrodzenia od strony ulic powinny spełniań 
nastňpujņce warunki: 

a) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie 
moŐe przekraczań 2,0m od poziomu tere-
nu dla terenu MN/U, 2,5m dla terenów 
U/P/S oraz U, z wyjņtkiem ogrodzeŊ od 
strony terenów kolejowych, gdzie do-
puszcza siň ogrodzenia bez ograniczenia 
wysokoŌci, 

b) ogrodzenia pełne (nie aŐurowe) nie mogņ 
byń wyŐsze niŐ 0,6m od poziomu terenu, 
z wyjņtkiem ogrodzeŊ na terenach U/S/P, 
gdzie dopuszcza siň pełne ogrodzenia na 
całej wysokoŌci, 

c) zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ z prefa-
brykatów betonowych, 

3) zakazuje siň przekraczania przez linie ogro-
dzeŊ linii rozgraniczajņcych ulic, ustalonych 
planem. 

§ 7. 

Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem 
nie wystňpujņ szczególne formy ochrony przy-
rody w rozumieniu obowiņzujņcych przepisów 
prawa. 

2. Stwierdza siň, Őe przeznaczenia terenów nie 
naruszajņ ustaleŊ: 

1) Rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska w 
sprawie okreŌlenia rodzajów siedlisk przy-
rodniczych podlegajņcych ochronie (Dz.U. z 
2001r. Nr 92, poz. 1029), 

2) Rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska w 
sprawie gatunków dziko wystňpujņcych 
zwierzņt objňtych ochronņ (Dz.U. z 2004r. Nr 
220, poz. 2237), 

3) Rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska w 
sprawie gatunków dziko wystňpujņcych ro-
Ōlin objňtych ochronņ (Dz.U. z 2004r. Nr 168, 
poz. 1764), 

4) Rozporzņdzenia Ministra ŋrodowiska w 
sprawie gatunków dziko wystňpujņcych 
grzybów objňtych ochronņ (Dz.U. z 2004r. 
Nr 168, poz. 1765). 

3. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem 
nie wystňpujņ obszary ograniczonego uŐytko-
wania w rozumieniu obowiņzujņcych przepi-
sów prawa. 

4. Ustala siň, Őe jeŐeli w trakcie realizacji ustaleŊ 
planu dany obszar zostanie uznany za obszar 
ograniczonego uŐytkowania, to wszelkie prace 
na ww. obszarze wolno prowadziń tylko w 
uzgodnieniu z właŌciwym w sprawie organem. 

5. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem 
nie wystňpujņ strefy ochronne ujňń wody i ob-
szary ochronne zbiorników wód podziemnych. 

6. Ustala siň, Őe uciņŐliwoŌń obiektów istniejņcych 
i projektowanych, w tym uciņŐliwoŌń hałasem, 
musi zamykań siň w granicach działki. 

7. Zalicza siň tereny, okreŌlone w ustaleniach 
szczegółowych do terenów z dopuszczalnym 
poziomem hałasu jak dla terenów mieszkanio-
wo - usługowych, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami prawa. 

8. Ustala siň, Őe niedopuszczalne jest likwidowa-
nie i uszkadzanie istniejņcych pojedynczych 
drzew z wyjņtkiem przypadków wycinki wyni-
kajņcej z koniecznoŌci realizacji ustaleŊ planu 
oraz z wyjņtkiem przypadków, dla których 
obowiņzujņce przepisy prawa odstňpujņ od 
pobierania opłat za usuniňcie drzew. 

§ 8. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków, krajobrazu kulturowego 

oraz dóbr kultury współczesnej 

Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem: 

1) nie wystňpujņ zabytki w rozumieniu obowiņzu-
jņcych przepisów, 

2) nie został utworzony park kulturowy, w rozu-
mieniu obowiņzujņcych przepisów, ani nie zo-
stała podjňta przez Radň Miejskņ w Piastowie 
uchwała w sprawie jego utworzenia, 

3) nie wystňpuje lokalny krajobraz kulturowy 
wskazany do objňcia ochronņ. 

§ 9. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem nie 
wystňpujņ obszary przestrzeni publicznych w ro-
zumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
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§ 10. 

Zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci 

1. Ustala siň, Őe przy dokonywaniu podziału na 
działki budowlane muszņ byń spełnione nastň-
pujņce warunki: 

1) dopuszcza siň wydzielenie nowych działek 
budowlanych, zgodnie z normatywami usta-
lonymi dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg 
wewnňtrznych do obsługi działek, w sposób 
zapewniajņcy dostňp do drogi publicznej dla 
kaŐdej wydzielanej działki, w wyniku podzia-
łu terenu na działki budowlane naleŐy za-
chowań wartoŌci uŐytkowe, zgodnie z prze-
znaczeniem w planie wszystkich fragmen-
tów terenu, pozostałych po podziale, z za-
chowaniem innych ustaleŊ planu, 

3) naleŐy zachowań wartoŌci uŐytkowe wszyst-
kich powstałych w wyniku podziału działek, 
zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej w przypadku: 

1) potrzeby powiňkszenia sņsiedniej nieru-
chomoŌci, pod warunkiem Őe działka z której 
zostanie wydzielony teren zachowa po-
wierzchniň nie mniejszņ, niŐ minimalna 
okreŌlona dla terenu, na którym siň znajdu-
je, 

2) w celu lokalizowania obiektów infrastruktu-
ry technicznej, 

3. Działki naleŐy wyznaczań w granicach linii roz-
graniczajņcych terenów o róŐnym przeznacze-
niu i róŐnych zasadach zagospodarowania. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady wydzielania te-
renów dla wewnňtrznego układu komunikacyj-
nego: 

1) ulice wewnňtrzne powinny byń wyznaczone 
w sposób umoŐliwiajņcy dogodnņ obsługň 
wszystkich działek, które do nich przylegajņ, 

2) szerokoŌń wydzielanych ulic wewnňtrznych 
nie powinna byń mniejsza niŐ 5m, 

3) w przypadku nieprzelotowej ulicy we-
wnňtrznej, dłuŐszej niŐ 50m (siňgacza), za-
wrotka nie moŐe mień mniejszych wymia-
rów niŐ 12, 5m x 12,5m. 

5. Ustala siň, Őe scaleŊ działek w celu zwiňkszenia 
powierzchni nieruchomoŌci moŐna dokonywań 
jedynie pod warunkiem, Őe działka powstała w 
wyniku scalenia bňdzie połoŐona w granicach 

jednego terenu, wyznaczonego liniami rozgra-
niczajņcymi. 

6. Ustala siň, Őe scaleŊ działek w celu dokonania 
ich podziału moŐna dokonywań pod warun-
kiem, Őe: 

1) albo scalane działki sņ połoŐone w grani-
cach tego samego terenu wyznaczonego li-
niami rozgraniczajņcymi, 

2) albo scalane działki sņ połoŐone w grani-
cach sņsiadujņcych terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi, ale wszystkie 
działki powstałe w wyniku póŎniejszego po-
działu znajdņ siň w całoŌci w granicach te-
renów, wyznaczonego liniami rozgranicza-
jņcymi. 

7. Ustala siň, Őe dla działek powstałych w wyniku 
podziałów nieruchomoŌci, Őe kņt połoŐenia ich 
granic w stosunku do pasa drogowego nie mo-
Őe róŐniń siň wiňcej niŐ 100 w stosunku do ist-
niejņcych na danym terenie podziałów. 

8. Parametry działek zgodnie z rozdziałem „Usta-
lenia szczegółowe”. 

§ 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala siň obowiņzek powiņzania układu ko-
munikacyjnego objňtego niniejszym planem z 
układem istniejņcym i układem ustalonym w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piastowa. 

2. Ustala siň dla całego obszaru objňtego pla-
nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu 
tzn.: 

1) sieci wodociņgowej z uzbrojeniem ppoŐ., 

2) sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

3) sieci gazowej Ōredniego i niskiego ciŌnienia 
dla potrzeb bytowo – socjalnych oraz celów 
grzewczych, 

4) sieci energetycznej (zasilajņcej Ōredniego i 
niskiego napiňcia oraz oŌwietleniowej), 

5) sieci telefonicznej kablowej podziemnej, 

6) sieci kanalizacji deszczowej, 

7) innego uzbrojenia, jeŌli zaistnieje taka ko-
niecznoŌń. 

3. Ustala siň obowiņzek podłņczenia wszystkich 
obiektów budowlanych przeznaczonych na 
pobyt ludzi do: 

1) sieci wodociņgowej, 

2) sieci kanalizacji sanitarnej, 
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3) sieci energetycznej, 

4) sieci gazowej, tam gdzie ww. sień istnieje. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1) ustala siň, Őe Ŏródłem zaopatrzenia w wo-
dň obszaru objňtego planem jest magistra-
la wodociņgowa DN 400 mm w ulicy Bo-
haterów WolnoŌci oraz sień rozbiorcza DN 
200 mm w ulicy Warszawskiej i DN 150 w 
ulicy J. Hallera, 

2) ustala siň, niezbňdnņ przebudowň i rozbu-
dowň sieci wodociņgowej rozbiorczej, 
opartej o ww. magistrale wodociņgowe. 

5. W zakresie wód opadowych: 

1) ustala siň obowiņzek odprowadzenia wód 
opadowych do kanalizacji deszczowej, 

2) ustala siň, Őe głównym odbiornikiem wód 
opadowych bňdzie kolektor w ul. H. Wie-
niawskiego, 

3) dopuszcza siň odprowadzenie wód opa-
dowych na teren do czasu niezbňdnej roz-
budowy ww. kanalizacji, z obowiņzkiem 
zagospodarowania wód opadowych na te-
renie własnej działki oraz z obowiņzkiem 
uprzedniego podczyszczenia wód opado-
wych z jezdni i parkingów. 

6. W zakresie odprowadzenia Ōcieków bytowo-
gospodarczych: 

1) ustala siň, Őe Ōcieki bňdņ odprowadzane 
do istniejņcych kanałów sanitarnych w uli-
cach Warszawskiej, Bohaterów WolnoŌci, 
KiliŊskiego i Poniatowskiego, po rozbu-
dowie kanalizacji drugorzňdnej, 

2) ustala siň, Őe rozbudowa sieci kanalizacji 
bňdzie prowadzona w oparciu o warunki 
techniczne ustalone przez Miejskie Przed-
siňbiorstwo Wodociņgów i Kanalizacji w 
m. st. Warszawie S. A. oraz zgodnie z pro-
jektami budowlano wykonawczymi 
uzgodnionymi przez ww. instytucjň lub jej 
nastňpców prawnych, 

3) dopuszcza siň wykonanie uzbrojenia tym-
czasowego, w tym szczelnych szamb do 
czasu realizacji pełnego uzbrojenia doce-
lowego, 

4) ustala siň obowiņzek likwidacji szamba i 
podłņczenia do sieci kanalizacji po odda-
niu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w 
przyległej do działki ulicy, 

5) ustala siň obowiņzek podczyszczania Ōcie-
ków technologicznych z obiektów usługo-

wych przed wprowadzeniem ich do kanali-
zacji ogólnej, 

6) na terenach przemysłowych ustala siň 
obowiņzek podczyszczania Ōcieków opa-
dowych pochodzņcych z powierzchni 
utwardzonych oraz z dachów, 

7) nakłada siň na inwestora obowiņzek do-
starczenia umowy na odbiór Ōcieków, 
przed przystņpieniem do uŐytkowania 
obiektu – umowa powinna byń zawarta z 
właŌciwņ jednostkņ eksploatacyjnņ, 

7. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala siň wywóz nieczystoŌci stałych na 
wysypisko poza obszar objňty planem, 
zgodnie z przyjňtym przez Radň Gminy 
planem gospodarki odpadami, 

2) ustala siň, Őe selektywna zbiórka odpadów 
jest realizowana w wyznaczonych na ten 
cel miejscach miasta, 

3) ustala siň, Őe zagospodarowanie odpadów 
powstajņcych w sektorze gospodarczym 
naleŐy do obowiņzków wytwórców odpa-
dów, 

4) nakłada siň na inwestora obowiņzek do-
starczenia umowy na wywóz Ōmieci, przed 
przystņpieniem do uŐytkowania obiektu – 
umowa powinna byń zawarta z właŌciwņ 
jednostkņ eksploatacyjnņ. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala siň moŐliwoŌń wyboru Ŏródła ciepła: 
podłņczenie do sieci c.o. lub indywidualny 
system grzewczy, 

2) w przypadku stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych ustala siň czynniki 
grzewcze: gaz, olej o niskiej zawartoŌci 
siarki, elektrycznoŌń lub odnawialne Ŏródła 
energii, 

3) dopuszcza siň inne ogrzewanie budynków 
i budowli, w tym paliwami stałymi, pod 
warunkiem Őe urzņdzenia do ich spalania 
posiadajņ certyfikat potwierdzajņcy speł-
nienie wymagaŊ obowiņzujņcych norm w 
zakresie bezpieczeŊstwa ekologicznego. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ: 

1) ustala siň, Őe rozwój systemu zaopatrze-
nia w energiň elektrycznņ polegań bňdzie 
na odbudowie, przebudowie i moderni-
zacji istniejņcych linii elektroenergetycz-
nych oraz budowie nowych linii elektro-
energetycznych a takŐe na odbudowie, 
przebudowie, modernizacji i wymianie 
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istniejņcych stacji rozdzielczych, trans-
formatorowych i transformatorowo – 
rozdzielczych oraz budowie nowych sta-
cji, 

2) ustala siň prowadzenie linii elektroener-
getycznych o róŐnych napiňciach po od-
dzielnych trasach, 

3) dopuszcza siň w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie elektroenergetycznych na-
powietrznych linii SN i NN na wspólnych 
słupach, 

4) ustala siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym i 
kablowym oraz stacji transformatoro-
wych SN /NN w wykonaniu słupowym i 
wnňtrzowym, 

5) postuluje siň zamianň istniejņcych napo-
wietrznych sieci energetycznych niskiego 
i Ōredniego i wysokiego napiňcia na sieci 
podziemne oraz stacje w wykonaniu 
wnňtrzowym, 

6) ustala siň obowiņzek uzgadniania z wła-
Ōciwym operatorem sieci wszelkich przy-
łņczeŊ obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowy urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych, 

7) ustala siň, Őe zasiňg strefy szkodliwego 
oddziaływania linii elektroenergetycznej 
Ōredniego napiňcia wynosi po 5m w kaŐ-
dņ stronň od osi linii, 

8) strefy oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych Ōredniego napiňcia, wynikajņce 
ze szkodliwego oddziaływania pola elek-
tromagnetycznego, mogņ byń weryfiko-
wane w decyzjach o pozwoleniu na bu-
dowň w trybie i na zasadach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych, w uzgodnieniu 
z zarzņdzajņcym sieciņ, 

9) ustala siň zakaz nasadzeŊ pod napo-
wietrznymi liniami energetycznymi 
drzew i krzewów tych gatunków, których 
naturalna wysokoŌń moŐe przekroczyń 
3m, 

10) ustala siň nakaz przycinania drzew i 
krzewów rosnņcych pod napowietrznymi 
liniami energetycznymi, tak aby ich wy-
sokoŌń nie przekraczała 3m. 

 

 

 

 

10. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) warunki jakim powinny odpowiadań sieci 
gazowe okreŌla rozporzņdzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań sieci gazowe (Dz.U. Nr 
97, poz. 1055) – dla gazociņgów wybudo-
wanych po 12 grudnia 2001r. oraz rozpo-
rzņdzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U. Nr 139, 
poz. 686) – dla gazociņgów wybudowa-
nych przed 12 grudnia 2001r. 

2) w liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych i niepublicznych naleŐy rezerwowań 
trasy dla sieci gazowych, 

3) linia ogrodzeŊ winna przebiegań min. 
0,5m od gazociņgu, 

4) dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe, otwierane na zewnņtrz od strony 
ulicy, winny byń lokalizowane w linii 
ogrodzeŊ, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņcym 
sieciņ gazowņ, 

5) gazociņgi, które w wyniku modernizacji 
ulic znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy 
przenieŌń w pas drogowy poza jezdniņ na 
koszt inwestora budowy, 

6) podczas prowadzenia prac modernizacyj-
nych dróg naleŐy zabezpieczyń istniejņce 
gazociņgi przez uszkodzeniem przez ciňŐki 
sprzňt budowlany i samochody. 

11. Ustala siň, Őe sieci energetyczne, w tym przy-
łņcza oraz wszelkie inne obiekty zwiņzane z 
energetykņ oraz sieci gazowe, w tym przyłņ-
cza oraz wszelkie inne obiekty zwiņzane z ga-
zownictwem muszņ spełniań warunki okre-
Ōlone obowiņzujņcymi przepisami prawa i 
normami a w szczególnoŌci warunki okreŌlo-
ne w: 

1) załoŐeniach do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe, 
w rozumieniu ustawy prawo energetyczne 
od momentu wejŌcia w Őycie w/w załoŐeŊ, 

2) planie zaopatrzenia w ciepło, energie elek-
trycznņ i paliwa gazowe w rozumieniu 
ustawy prawo energetyczne od momentu 
wejŌcia w Őycie ww. planu, 

3) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
paliwa gazowe lub energiň elektrycznņ w 
rozumieniu ustawy prawo energetyczne 
od momentu wejŌcia w Őycie ustawy ww. 
planu. 
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§ 12. 

Tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie  
i uŐytkowanie terenów 

1. Dopuszcza siň dotychczasowe uŐytkowanie 
terenów do czasu realizacji ustaleŊ niniejszego 
planu. 

2. Ustala siň obowiņzek zmiany przeznaczenia i 
zagospodarowania terenu jeŐeli: 

1) działalnoŌń prowadzona na terenie działki 
jest Ŏródłem uciņŐliwoŌci wykraczajņcych 
poza teren działki, 

2) dotychczasowe przeznaczenie lub sposób 
zagospodarowania terenu uniemoŐliwia 
wprowadzenie ustaleŊ planu na działkach 
sņsiednich. 

§ 13. 

Stawka procentowa 

WysokoŌń stawki procentowej słuŐņcej naliczaniu 
opłat zwiņzanych ze wzrostem wartoŌci nieru-
chomoŌci ustala siň: 

1) dla terenów U/MW, U/MN i U na poziomie 
15%, 

2) dla pozostałych terenów na poziomie 0%. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. 

U/MW - teren usług z dopuszczeniem  
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

1. Ustala siň przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciņŐliwe, w tym usługi handlu, admini-
stracji, zdrowia i opieki społecznej, gastro-
nomii, kultury i kultu, nauki i oŌwiaty i rze-
miosła nie produkcyjnego. 

2. Dopuszcza siň zabudowň wielorodzinnņ pod 
warunkiem łņczenia funkcji usługowej i 
mieszkalnej w jednym budynku. 

3. Ustala siň realizacjň zwartej zabudowy, two-
rzņcej pierzeje uliczne, z pozostawieniem 
wewnňtrznej przestrzeni. 

4. Ustala siň, Őe w wyniku realizacji musi po-
wstań kompleks o jednolitym charakterze. 

5. Dopuszcza siň stopniowņ realizacjň komplek-
su przez róŐnych inwestorów, z zastrzeŐe-
niem, Őe poszczególne budynki muszņ byń re-
alizowane z uwzglňdnieniem moŐliwoŌci dal-
szej rozbudowy kompleksu. 

6. Ustala siň, Őe w przypadku dokonania podzia-
łów działki i realizacji kompleksu przez róŐ-
nych inwestorów, kaŐdy inwestor ma obo-

wiņzek realizacji fragmentu przestrzeni we-
wnňtrznej. 

7. Dopuszcza siň podniesienie poziomu prze-
strzeni wewnňtrznej ponad poziom terenu w 
przypadku nie moŐliwoŌci zbilansowania 
miejsc parkingowych w kondygnacji pod-
ziemnej. NaleŐy w takim przypadku tak 
ukształtowań zejŌcia do poziomu terenu, aby 
zachowań powiņzanie przejŌciami pieszymi z 
trenem U/MN i z ulicņ Bohaterów WolnoŌci. 

8. Ustala siň obowiņzek przeznaczenia co naj-
mniej jednej kondygnacji na usługi. 

9. Dla pierzei od strony ulicy Bohaterów Wolno-
Ōci ustala siň obowiņzek nawiņzywania formņ 
do tradycyjnej zabudowy Piastowa, tzn. z za-
znaczeniem w budynkach pojedynczej lub 
podwójnej osi elewacji. 

10. Ustala siň obowiņzek uwzglňdnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

11. Ustala siň stosowanie dachów dwu lub wie-
lospadowych o kņtach nachylenia od 30o do 
45o. 

12. Ustala siň całkowity zakaz realizacji ogrodzeŊ. 

13. Ustala siň nastňpujņce parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkoŌń działki 1000m2, 

2) minimalna szerokoŌń frontu działki 20m. 

14. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaŎniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokoŌń budynków 18,0m, 

2) minimalna wysokoŌń budynków 14m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 72%, 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 4,0, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 10%. 

15. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony Ōrodowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) Zalicza siň teren U/MW do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla te-
renów mieszkaniowo - usługowych. 

2) Dla czňŌci terenu połoŐonego w strefach 
uciņŐliwoŌci od linii kolejowe oraz od ul. 
Warszawskiej i wiaduktu im gen. L. Okulic-
kiego ustala siň obowiņzek stosowania w 
budynkach lub w czňŌciach budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi, izolacyjno-
Ōci przegród zewnňtrznych (Ōcian ze-
wnňtrznych, okien i drzwi w Ōcianach ze-
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wnňtrznych, dachów, stropodachów) 
zgodnie z Polskimi Normami dotyczņcymi 
izolacyjnoŌci akustycznej przegród w bu-
dynkach oraz izolacyjnoŌci akustycznej 
elementów budowlanych. 

3) Dopuszcza siň odstņpienie od ustaleŊ pkt 2 
pod warunkiem wykonania odpowiednich 
badaŊ, których wyniki wykaŐņ, Őe na ba-
danym terenie nie zachodzi przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

16. Dla terenu U/MW obowiņzujņ ustalenia ogól-
ne niniejszej uchwały a w szczególnoŌci: 

1) w zakresie pojňń zawartych w tekŌcie 
uchwały obowiņzujņ ustalenia § 3, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 – 3, ust. 5, 
ust. 7 – 8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiņzujņ ustalenia § 6 
ust. 1 – 3, 

4) w zakresie ochrony przyrody i Ōrodowiska 
obowiņzujņ ustalenia § 7 ust. 4, ust. 6 – 8, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej obowiņzujņ ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu obowiņzujņ ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuŐņcej na-
liczaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem 
wartoŌci nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 13. 

§ 15. 

U/MN - teren usług z dopuszczeniem  
zabudowy jednorodzinnej 

1. Ustala siň przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciņŐliwe, w tym usługi handlu, admini-
stracji, zdrowia i opieki społecznej, gastro-
nomii, kultury i kultu, nauki i oŌwiaty i rze-
miosła nie produkcyjnego. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie pod parkingi. 

3. Dopuszcza siň zabudowň jednorodzinnņ pod 
warunkiem łņczenia funkcji usługowej i 
mieszkalnej w jednym budynku. 

4. Ustala siň realizacjň zwartej zabudowy, two-
rzņcej pierzeje uliczne. 

 

5. Dla pierzei od strony ulicy J. Hallera ustala siň 
dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
obowiņzek nawiņzywania formņ do tradycyj-
nej zabudowy Piastowa, tzn. z zaznaczeniem 
w budynkach pojedynczej lub podwójnej osi 
elewacji. 

6. Ustala siň obowiņzek uwzglňdnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

7. Ustala siň dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej stosowanie dachów dwu lub wie-
lospadowych o kņtach nachylenia od 30o do 
45o. 

8. Ustala siň całkowity zakaz realizacji ogrodzeŊ. 

9. Dopuszcza siň realizacjň parkingu wielopo-
ziomowego, pod warunkiem uzbrojenia go w 
kanalizacjň deszczowņ, z urzņdzeniami pod-
czyszczajņcymi Ōcieki. 

10. Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy jednorodzinnej i jej remonty. 

11. Dopuszcza siň rozbudowň i nadbudowň ist-
niejņcych budynków jednorodzinnych tylko 
pod warunkiem, Őe rozbudowa bňdzie pro-
wadziła do stworzenia pierzei ulicznej. 

12. Ustala siň nastňpujņce parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkoŌń działki 1000m2, 

2) minimalna szerokoŌń frontu działki 20m. 

13. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaŎniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokoŌń budynków 14,0m, 

2) minimalna wysokoŌń budynków 11,0m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 56%, 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 2,5, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 30%. 

14. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony Ōrodowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) Zalicza siň teren U/MN do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla te-
renów mieszkaniowo – usługowych. 

2) Dla czňŌci terenu połoŐonego w Stefach 
uciņŐliwoŌci od linii kolejowej oraz od ul. 
Warszawskiej i wiaduktu im. gen. L. Oku-
lickiego ustala siň obowiņzek stosowania 
w budynkach lub w czňŌciach budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi, izolacyjno-
Ōci przegród zewnňtrznych (Ōcian ze-
wnňtrznych, okien i drzwi w Ōcianach ze-
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wnňtrznych, dachów, stropodachów) 
zgodnie z Polskimi Normami dotyczņcymi 
izolacyjnoŌci akustycznej przegród w bu-
dynkach oraz izolacyjnoŌci akustycznej 
elementów budowlanych. 

3) Dopuszcza siň odstņpienie od ustaleŊ pkt 2 
pod warunkiem wykonania odpowiednich 
badaŊ, których wyniki wykaŐņ, Őe na ba-
danym terenie nie zachodzi przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

15. Dla terenu U/MN obowiņzujņ ustalenia ogól-
ne niniejszej uchwały a w szczególnoŌci: 

1) w zakresie pojňń zawartych w tekŌcie 
uchwały obowiņzujņ ustalenia § 3 ust.  
1 – 8, ust. 10 – 13, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 – 5, ust.  
7 – 8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiņzujņ ustalenia § 6 
ust. 1 – 3, 

4) w zakresie ochrony przyrody i Ōrodowiska 
obowiņzujņ ustalenia § 7 ust. 4, ust. 6 – 8, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej obowiņzujņ ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu obowiņzujņ ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuŐņcej na-
liczaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem 
wartoŌci nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 13. 

§ 16. 

U – teren usług 

1. Ustala siň przeznaczenie podstawowe: usługi 
nieuciņŐliwe, w tym usługi handlu, admini-
stracji, zdrowia i opieki społecznej, gastro-
nomii, kultury i kultu, nauki i oŌwiaty i rze-
miosła nie produkcyjnego. 

2. Dopuszcza siň zabudowň zamieszkania zbio-
rowego, lub adaptacjň istniejņcej zabudowy z 
przeznaczeniem na zamieszkanie zbiorowe. 

3. Zakazuje siň lokalizowania zabudowy miesz-
kaniowej. 

4. Ustala siň realizacjň usług w budynkach wol-
nostojņcych na ten cel przeznaczonych. 

5. Ustala siň moŐliwoŌń adaptacji istniejņcej 
zabudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu. 

6. Ustala siň obowiņzek uwzglňdnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

7. Ustala siň stosowanie dachów o kņtach na-
chylenia połaci od 3o do 30o. 

8. Ustala siň nastňpujņce parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkoŌń działki 400m2, 

2) minimalna szerokoŌń frontu działki 12m. 

9. Dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji na 
działkach mniejszych w przypadku działek, 
które powstały przed wejŌciem w Őycie niniej-
szego planu. 

10. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaŎniki 
nowej zabudowy: 

1) maksymalna wysokoŌń budynków 22,0m, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 56%, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 3,9, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 30%. 

11. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony Ōrodowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) W przypadku realizacji usług zdrowia i 
opieki społecznej zalicza siň teren U do te-
renów z dopuszczalnym poziomem hałasu 
jak dla terenów przeznaczonych pod szpi-
tale i domy opieki społecznej. 

2) Ze wzglňdu na połoŐenie w strefach uciņŐ-
liwoŌci od linii kolejowej oraz od ul. War-
szawskiej ustala siň obowiņzek stosowania 
w budynkach lub w czňŌciach budynków 
przeznaczonych na szpitale i domy opieki 
społecznej, izolacyjnoŌci przegród ze-
wnňtrznych (Ōcian zewnňtrznych, okien i 
drzwi w Ōcianach zewnňtrznych, dachów, 
stropodachów) zgodnie z Polskimi Nor-
mami dotyczņcymi izolacyjnoŌci akustycz-
nej przegród w budynkach oraz izolacyj-
noŌci akustycznej elementów budowla-
nych. 

3) Dopuszcza siň odstņpienie od ustaleŊ pkt 2 
pod warunkiem wykonania odpowiednich 
badaŊ, których wyniki wykaŐņ, Őe na ba-
danym terenie nie zachodzi przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 
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12. Dla terenu U obowiņzujņ ustalenia ogólne 

niniejszej uchwały a w szczególnoŌci: 

1) w zakresie pojňń zawartych w tekŌcie 
uchwały obowiņzujņ ustalenia § 3 ust. 1 – 
5, ust. 10 – 11, ust. 13, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 – 5, ust. 7 – 
8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiņzujņ ustalenia § 6 
ust. 4, 

4) w zakresie ochrony przyrody i Ōrodowiska 
obowiņzujņ ustalenia § 7 ust. 4, ust. 6, ust. 
8, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej obowiņzujņ ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu obowiņzujņ ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuŐņcej na-
liczaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem 
wartoŌci nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 13. 

§ 17. 

1U/P/S – 2U/P/S - tereny usług, produkcji, drobnej 
wytwórczoŌci, magazynów i hurtowni 

1. Ustala siň przeznaczenie podstawowe: usługi 
wszystkich typów, w tym hotelowe i admini-
stracja, przemysł, działalnoŌń produkcyjna, 
magazyny i hurtownie. 

2. Dopuszcza siň ww. przeznaczenie tylko pod 
warunkiem ograniczenia uciņŐliwoŌci kaŐdej z 
funkcji do granic własnej lokalizacji. 

3. Ustala siň realizacjň budynków i obiektów 
budowlanych o funkcji zgodnej z przeznacze-
niem terenu. 

4. Dopuszcza siň adaptacjň istniejņcych budyn-
ków, ich przebudowň i rozbudowň. 

5. Ustala siň obowiņzek ograniczenia uciņŐliwo-
Ōci do granic własnej lokalizacji. 

6. Ustala siň stosowanie dachów o kņtach na-
chylenia połaci od 3o do 30o. 

7. Ustala siň nastňpujņce parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkoŌń działki 1000m2, 

2) minimalna szerokoŌń frontu działki 20m. 

8. Dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji na 
działkach mniejszych w przypadku działek, 
które powstały przed wejŌciem w Őycie niniej-
szego planu. 

9. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaŎniki 
nowej zabudowy: 

1) maksymalna wysokoŌń budynków 22,0m, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 72%, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 3,9, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 10%. 

10. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony Ōrodowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) W przypadku realizacji usług hotelowych, 
zalicza siň teren U/P/S do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla te-
renów przeznaczonych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe. 

2) W przypadku realizacji ww. usług na czňŌci 
terenu znajdujņcym siň w strefie uciņŐli-
woŌci od linii kolejowej lub w strefie uciņŐ-
liwoŌci od ul. Warszawskiej ustala siň 
obowiņzek stosowania w budynkach lub w 
czňŌciach budynków przeznaczonych na 
usługi hotelowe, izolacyjnoŌci przegród 
zewnňtrznych (Ōcian zewnňtrznych, okien i 
drzwi w Ōcianach zewnňtrznych, dachów, 
stropodachów) zgodnie z Polskimi Nor-
mami dotyczņcymi izolacyjnoŌci akustycz-
nej przegród w budynkach oraz izolacyj-
noŌci akustycznej elementów budowla-
nych. 

3) Dopuszcza siň odstņpienie od ustaleŊ pkt 2 
pod warunkiem wykonania odpowiednich 
badaŊ, których wyniki wykaŐņ, Őe na ba-
danym terenie nie zachodzi przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

11. Dla terenu U/P/S obowiņzujņ ustalenia ogólne 
niniejszej uchwały a w szczególnoŌci: 

1) w zakresie pojňń zawartych w tekŌcie 
uchwały obowiņzujņ ustalenia § 3  
ust. 1 – 5, ust. 10 - 11, ust. 13, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 - 5, ust.  
7 - 8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiņzujņ ustalenia § 6 
ust. 4, 

4) w zakresie ochrony przyrody i Ōrodowiska 
obowiņzujņ ustalenia § 7 ust. 4, ust. 6 – 8, 
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5) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej obowiņzujņ ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu obowiņzujņ ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuŐņcej na-
liczaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem 
wartoŌci nieruchomoŌci obowiņzujņ usta-
lenia § 13. 

§ 18. 

KDL – teren drogi publicznej, ulica lokalna 

1. Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania terenu zgodnie z rysunkiem planu, 
oraz innymi ustaleniami zawartymi w niniejszej 
uchwale a w szczególnoŌci: 

1) w zakresie pojňń zawartych w tekŌcie 
uchwały obowiņzujņ ustalenia § 3, ust. 1, 
ust. 4, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 – 3, 

3) w zakresie ochrony przyrody i Ōrodowiska 
obowiņzujņ ustalenia § 7 ust. 6, ust. 8, 

4) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoŌci obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 ust. 3, 

5) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej obowiņzujņ ustalenia § 11, 

6) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu obowiņzujņ ustalenia § 12, 

7) w zakresie stawki procentowej słuŐņcej nali-
czaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem war-
toŌci nieruchomoŌci obowiņzujņ ustalenia 
§ 13. 

2. Ustala siň, Őe uzbrojenie inŐynieryjne tzn. sień 
kanalizacji sanitarnej, wodociņgowej i desz-
czowej, sień gazowa, linia Ōredniego i niskiego 
napiňcia, oŌwietlenia ulicznego, infrastruktura 
telekomunikacyjna, mieŌci siň w liniach roz-
graniczajņcych terenu. 

3. Ustala siň, Őe wody opadowe z terenu odpro-
wadzane sņ do kanalizacji deszczowej. 

 

 

4. Dopuszcza siň odprowadzanie wód opadowych 
z terenu po podczyszczeniu do gruntu, do cza-
su realizacji kanalizacji deszczowej. 

5. Ustala siň moŐliwoŌń parkowania i prowadze-
nia ŌcieŐek rowerowych w liniach rozgranicza-
jņcych. 

6. Ustala siň obowiņzek zastosowania odpowied-
nich Ōrodków technicznych, majņcych na celu 
ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o 
poziomie przekraczajņcym poziom dopuszczal-
ny obowiņzujņcymi przepisami prawa i nor-
mami oraz zapobieŐenie przenikaniu ich na te-
reny sņsiednie. 

§ 19. 

KDW - teren drogi wewnňtrznej 

1. Ustala siň przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania terenu zgodnie z rysunkiem planu, 
oraz innymi ustaleniami zawartymi w niniejszej 
uchwale a w szczególnoŌci: 

1) w zakresie pojňń zawartych w tekŌcie 
uchwały obowiņzujņ ustalenia § 3, ust. 1, 
ust. 4, 

2. w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 1 –.3, 

3) w zakresie ochrony przyrody i Ōrodowiska 
obowiņzujņ ustalenia § 7 ust. 6, ust. 8, 

4) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoŌci obowiņzujņ ustalenia 
§ 10 ust. 3, 

5) w zakresie zasad modernizacji i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej obowiņzujņ ustalenia § 11, 

6) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu obowiņzujņ ustalenia § 12, 

7) w zakresie stawki procentowej słuŐņcej nali-
czaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem war-
toŌci nieruchomoŌci obowiņzujņ ustalenia 
§ 13. 

2. Ustala siň, Őe wody opadowe z terenu odpro-
wadzane sņ do kanalizacji deszczowej. 

3. Dopuszcza siň odprowadzanie wód opadowych 
z terenu po podczyszczeniu do gruntu, do cza-
su realizacji kanalizacji deszczowej. 

4. Ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych 10m. 

 

 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 155 – 32899 – Poz. 3810 
 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 20. 

1. W granicach objňtych zmianņ miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czň-
Ōci północnego Piastowa „Warszawska” prze-
stajņ obowiņzywań ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego czňŌci 
północnego Piastowa, uchwalonego uchwałņ 
nr LXIV/316/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z 
dnia 7 marca 2006r. 

2. W ich miejsce wprowadza siň ustalenia stano-
wiņce treŌń niniejszej uchwały. 

§ 21. 

1. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Piastowa. 

2. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie niniejszej uchwały, a nie zakoŊczonych 
decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia niniej-
szego planu. 

3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LVI/262/2009 
Rady Miejskiej w Piastowie 

z dnia 13 paŎdziernika 2009r. 
 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Piastowie rozstrzyga, 
co nastňpuje: 

 
Lp Inwestycje z zakresu 

infrastruktury 
technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 

1. zadanie 
krótko-
okresowe 

2. zadanie 
wieloletnie 

Tryb: 

1. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodň i zbiorowym odprowa-
dzaniu Ōcieków, 

2. zgodnie z wieloletnim plan 
rozwoju i modernizacji urzņ-
dzeŊ wodociņgowych i urzņ-
dzeŊ kanalizacyjnych (art. 21 
ww. ustawy) 

3. zgodnie z ustawņ o za-
mówieniach publicznych, 

4. inne. 

odpowiedzialni za 
realizacjň: 

1. burmistrz, 

2. przedsiňbiorstwo 
wodociņgowo-
kanalizacyjne, 

3. wykonawca, 

4. inne. 

prognozowane Ŏródła finansowania: 

1. dochody własne gminy, 

2. Ōrodki własne przedsiňbiorstwa 
wodociņgowo-kanalizacyjnego, 

3. dotacje, w tym z dotacje lub subwen-
cje udzielane przez instytucje dyspo-
nujņce Ōrodkami finansowymi na 
inwestycje infrastrukturalne i ochro-
ny Ōrodowiska, 

4. kredyty i poŐyczki komercyjne, 

5. kredyty i poŐyczki preferencyjne, 

6. obligacje komunalne, 

7. prywatyzacja majņtku komunalnego, 

8. nadwyŐki budŐetu z lat poprzednich, 

9. inne. 

potencjalny udział innych 
inwestorów w finanso-
waniu zadania: 

1. właŌciciele nierucho-
moŌci, 

2. fundacje i organizacje 
wspomagajņce, 

3. inwestorzy zewnňtrzni, 

4. inne. 

1 wodociņgi 

 

2 1, 2, 3, 4 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

2 kanalizacja 

 

2 1, 2, 3, 4 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piastowie: 
Grzegorz Szuplewski 
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UCHWAŁA Nr XLIII/395/2010 

RADY GMINY WIELISZEW 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew. 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 
kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 oraz art. 
18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morzņdzie gminnym. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŎn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala: 

STATUT GMINY WIELISZEW 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Statut gminy Wieliszew okreŌla ustrój Gminy oraz 
normuje zasady, zakres oraz sposób działania jej 

organów i podmiotów przez niņ tworzonych oraz 
radnych. 

§ 2. 

Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie – naleŐy przez to rozumień Gminň 
Wieliszew tworzonņ przez wspólnotň samo-
rzņdowņ, działajņcņ na jej terytorium, 

2) radzie - naleŐy przez to rozumień Radň Gminy 
Wieliszew, 

3) komisji - naleŐy przez to rozumień komisje 
Rady Gminy Wieliszew, 

 


