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UCHWAŁA Nr 1310/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) oraz w związ-
ku z wykonaniem uchwały nr 360/XVI/03 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2003r. w 
sprawie zmiany uchwały nr 112/VII/03, z dnia 
27 marca 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćċci wsi Ďabieniec, Rada Miejska w 
Piasecznie stwierdza zgodnoċć niniejszego planu z 
ustaleniami obowiązującego studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Piaseczno i na wniosek Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno uchwala, co 
nastćpuje: 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czćċci wsi Ďabieniec, zwany dalej 
planem na obszarze i w brzmieniu okreċlonym 
niniejszą uchwałą. 

Planem objćto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1. tekst uchwały – zwany dalej tekstem planu; 

2. czćċć graficzna, na którą składa sić rysunek 
planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-
czej w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały; 

3. rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu sta-
nowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

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

§ 3. 

1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska naturalnego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym nieprzekraczalne linie zabudowy, ga-
baryty budynków i wskačniki intensywno-
ċci zabudowy 

5) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów; 

6) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoċci objćtych planem; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu; 

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

9) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania i uďytkowania terenów; 

10) stawkć procentową, na podstawie, której 
okreċla sić jednorazową opłatć wynikającą 
ze wzrostu wartoċci nieruchomoċci w 
związku z uchwaleniem planu. 

2. Plan nie zawiera ustaleĉ dotyczących: 

1) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 

jak teď 

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej, ze wzglćdu na 
brak wystćpowania tych zagadnieĉ w stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Pia-
seczno, dla obszaru objćtego planem. 
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§ 4. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 
obszaru objćtego planem. 

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

1) granice obszaru objćtego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych sposobach zagospo-
darowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu okreċlone symbolami 
literowymi (MN, MNU, U,); 

5) klasyfikacja funkcjonalna i przebieg ulic 
KGP, KDL, KDD, KDW. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku niewymienio-
ne w ust. 2 pełnią funkcjć postulatywną lub in-
formacyjną. 

§ 5. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Piasecznie doty-
czącą zatwierdzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czćċci wsi 
Ďabieniec, w związku z wykonaniem uchwały 
nr 360/XVI/03 rady miejskiej w Piasecznie z 
dnia 20 listopada 2003r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 112/VII/03, z dnia 27 marca 2003r., 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
czćċci wsi Ďabieniec, o ile z treċci przepisu nie 
wynika inaczej; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek zmiany planu na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3) powierzchni biologicznie czynnej terenu - 
naleďy przez to rozumieć czćċć działki budow-
lanej na gruncie rodzimym, która nie zostaje 
zabudowana powierzchniowo lub kubaturo-
wo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie 
stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojċć pie-
szych, nieutwardzona, pokryta trwale roċlin-
noċcią lub uďytkowana rolniczo bądč moďliwa 
do wykorzystania na te cele. 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-
ku zmiany planu, poza które nie wolno wy-
prowadzać płaszczyzny elewacji nowo reali-
zowanych budynków, z dopuszczeniem wy-
stających maksymalnie 1,0m poza ich obrys 
okapów, schodów, balkonów itp. elementów; 

5) usługi - obiekty usługowe, których nie zalicza 
sić do przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko; słuďące szeroko ro-
zumianej funkcji usługowej, której celem jest 
zaspokojenie podstawowych potrzeb ludnoċci 
w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła 
usługowego, zdrowia, oċwiaty, biurowoċci, 
poċrednictwa itp.; 

6) maksymalnej wysokoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną iloċć kon-
dygnacji nadziemnych, oraz nieprzekraczalny 
pionowy wymiar budynku liczony w metrach 
od poziomu terenu rodzimego przy najniďej 
połoďonym wejċciu do budynku nie bćdącym 
jedynie wejċciem do pomieszczeĉ gospodar-
czych technicznych, do najwyďszego punktu 
przekrycia dachu; 

7) działce budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć nieruchomoċć gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkoċć, cechy geometryczne, 
dostćp do drogi publicznej oraz wyposaďenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej speł-
niają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrćbnych przepisów i ak-
tów prawa miejscowego; 

8) wskačniku intensywnoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych, na danej działce budowlanej do jej 
ogólnej powierzchni; 

9) WOCHK - Warszawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu; 

10) ChPK - Chojnowski Park Krajobrazowy. 

Dział II 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

objętych planem 

§ 6. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno plan ustala, ďe funkcją 
wiodącą na obszarze objćtym planem jest funkcja 
mieszkaniowa z dopuszczeniem usług. 

§ 7. 

W planie ustala sić nastćpujące rodzaje przezna-
czenia terenów: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – tereny działek, budynków mieszkalnych 
wraz z ogrodami przydomowymi – oznaczone 
na rysunku planu symbolem MN, 
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2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usług nieuciąďliwych, których uciąďliwoċć 
zamyka sić w granicach działki - oznaczone na 
rysunku planu symbolem MNU, 

3. tereny nieuciąďliwych usług oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U, 

4. komunikacji – oznaczone na rysunku planu 
symbolem: KGP, KDL, KDD, KDW. 

§ 8. 

W planie ustala sić zasadć zagospodarowania 
obszaru w sposób uwzglćdniający połoďenie czć-
ċci terenu, objćtego niniejszym planem w grani-
cach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, czćċci terenu w granicach Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego oraz inne uwarunkowania 
ċrodowiska przyrodniczego a takďe ograniczenia w 
inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu związa-
ne z obowiązującymi przepisami szczególnymi lub 
wynikające z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. 

Ustala sić, ďe nadrzćdnym celem realizacji zawar-
tych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego czćċci wsi Ďabieniec jest: 

1. umoďliwienie rozwoju mieszkalnictwa i usług z 
zachowaniem ładu przestrzennego. 

2. okreċlenie warunków dotyczących kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie pozwoli na 
uzyskanie właċciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni. 

3. ochrona interesów publicznych ponadlokal-
nych i lokalnych w zakresie komunikacji, inďy-
nierii oraz ochrony ċrodowiska. 

§ 10. 

1. Narzćdziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 
w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 

2. Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 
działaĉ inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objćtym planem oraz okreċlają zasady 
ich wzajemnych powiązaĉ i korelacji prze-
strzennych, przy uwzglćdnieniu uwarunkowaĉ 
ċrodowiska i istniejącego zainwestowania oraz 
wymogów przepisów szczególnych 

 

 

 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11. 

Plan ustala ochronć wartoċci przyrodniczych po-
przez podporządkowanie zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zasadom ochrony ċrodowi-
ska, wynikającym z połoďenia około 30% obszaru 
objćtego planem, w otulinie Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Na obszarze objćtym planem, nadrzćdnym zada-
niem jest zachowanie walorów krajobrazowo-
przyrodniczych terenu, ochrona zasobów wód 
podziemnych oraz uwzglćdnienie powiązaĉ przy-
rodniczych z terenami otaczającymi. 

§ 12. 

Wskazuje sić granice Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oznaczone na rysunku 
planu (załącznik nr 1). Na obszarze połoďonym w 
granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują rygory okreċlone w usta-
wie o ochronie przyrody i w dokumentach powo-
łujących ten obszar. 

§ 13. 

Wskazuje sić granice Otuliny Chojnowskiego Par-
ku Krajobrazowego, oznaczone na rysunku planu 
(załącznik nr 1). Na obszarze połoďonym w grani-
cach Otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go, obowiązują rygory okreċlone w ustawie o 
ochronie przyrody i w dokumentach powołują-
cych ten obszar. 

§ 14. 

Plan ustala zasady kształtowania ċrodowiska po-
przez: 

1. zapewnienie ekstensywnego charakteru zago-
spodarowania terenu w pasie otuliny CHPK. 

2. zakaz lokalizowania i rozbudowy obiektów i 
urządzeĉ mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, z wyjątkiem tych, które słuďą ob-
słudze ludnoċci w zakresie infrastruktury inďy-
nieryjnej i komunikacyjnej, pod warunkiem 
sporządzenia wymaganego przepisami odrćb-
nymi raportu oddziaływania przedsićwzićcia na 
ċrodowisko i zastosowaniu najkorzystniejszego 
wariantu dla ċrodowiska wskazanego w rapor-
cie. 

3. ograniczenie oddziaływania na ċrodowisko 
projektowanych przedsićwzićć, wywołane emi-
sją energii, hałasu i zanieczyszczeĉ powietrza, 
do granic działki objćtej daną decyzją admini-
stracyjną. Oddziaływanie to nie moďe ograni-
czać uďytkowania terenów sąsiednich zgodnie z 
ustaloną dla nich funkcją a w przypadku lokali-
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zacji w budynku mieszkalnym nie moďe pogar-
szać warunków zamieszkania; 

4. realizacje nowej zabudowy pod warunkiem 
jednoczesnej budowy infrastruktury inďynieryj-
nej zapewniającej ochronć ċrodowiska w za-
kresie obowiązujących norm i przepisów od-
rćbnych. 

§ 15. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

1. Plan wprowadza ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowanie zanieczyszczenia 
moďe negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

2. Plan ustala docelowe podłączenie do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-
wanych obiektów; 

3. Plan zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do wód powierzchniowych i gruntu 
oraz odprowadzania ċcieków do wód podziem-
nych; 

4. Plan zakazuje samowolnych przeróbek rowów, 
ciągów drenarskich i kanałów deszczowych bez 
stosownych uzgodnieĉ. 

§ 16. 

Plan ustala zasadć docelowego objćcia całego 
obszaru planu zasićgiem zorganizowanego zaopa-
trzenia w wodć, gaz, energić elektryczną oraz zor-
ganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

§ 17. 

W zakresie ochrony powietrza plan ustala wyko-
rzystanie jako czynników grzewczych: gazu, ener-
gii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawialnych čródeł ener-
gii. 

§ 18. 

Plan ustala minimalną wielkoċć powierzchni bio-
logicznie czynnej na poziomie: 

1. 70% powierzchni działki dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, MNU, 

2. 70% powierzchni działki dla terenów usług 
nieuciąďliwych U. 

§ 19. 

1. W obszarze objćtym planem obowiązuje: 

1) ochrona i zachowanie istniejącej zieleni wy-
sokiej (z wyjątkiem drzew owocowych i 
krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat 
oraz drzew i krzewów sadzonych na planta-
cjach), 

 

2) wprowadzenie nowych nasadzeĉ w miejsce 
drzew usuwanych z przyczyn uzasadnio-
nych. 

2. Plan postuluje wprowadzenie w całym obsza-
rze maksymalnej iloċci zieleni towarzyszącej w 
formie zieleni ogrodów przydomowych i zieleni 
towarzyszącej usługom. 

§ 20. 

Plan przyjmuje kwalifikacje terenów w zakresie 
ochrony przed hałasem związanym z trasami ko-
munikacyjnymi i usługami, w rozumieniu aktual-
nych przepisów prawa. 

§ 21. 

W zakresie gospodarki odpadami: 

Ustala sić obowiązek selektywnego gromadzenia 
odpadów i ich wywozu, zgodnie z obowiązującym 
regulaminem utrzymania czystoċci i porządku na 
terenie miasta i gminy Piaseczno. 

§ 22. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz 
kształtowania struktury przestrzennej plan: 

1) ustala stosowanie zabudowy mieszkaniowej 
jako jednorodzinnej wolnostojącej z wyklu-
czeniem zabudowy bličniaczej i szeregowej; 

2) ustala realizacjć na działce budowlanej jed-
nego budynku mieszkalnego wolnostojące-
go; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie drugiego lub 
wićcej obiektów: 

a) na działce mieszkaniowej (tereny MN) 
poza budynkiem mieszkalnym drugiego 
budynku gospodarczego lub garaďowego 
(w sumie 2 budynki na działce); 

b) na działce mieszkaniowo – usługowej (te-
reny MNU) poza budynkiem mieszkal-
nym drugiego budynku usługowego oraz 
budynku gospodarczego lub garaďowego 
(w sumie 3 budynki); 

4) ustala wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy na działce dla zabudowy wolno-
stojącej – 0,5; 

5) dopuszcza realizacjć wbudowanych w bu-
dynki mieszkalne lokali usługowych w za-
kresie usług zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkaĉców; 

6) dopuszcza zachowanie istniejących wolno-
stojących obiektów usługowych dla terenu 
MNU z moďliwoċcią ich remontów i moder-
nizacji pod warunkiem nie naruszenia prze-
pisów szczególnych; 
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7) dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy 
garaďowej i gospodarczej. 

2. W zakresie kształtowania architektury i gabary-
tów projektowanych obiektów plan: 

1) ustala maksymalną wysokoċć zabudowy 
11m od poziomu terenu istniejącego; 

2) ustala realizacje dachów wysokich o nachy-
leniu połaci max. 40 stopni. 

3) dopuszcza realizacjć dachów płaskich; 

4) ustala stosowanie wykoĉczenia elewacji w 
tynku w kolorach jasnych, pastelowych. do-
puszcza stosowanie drewna, cegły klinkie-
rowej lub kamienia w wykoĉczeniu elewacji; 

5) ustala maksymalną powierzchnić ogólną 
wolnostojącej zabudowy garaďowej i go-
spodarczej– 40m2. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 23. 

1. Ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
okreċloną na rysunku planu w odległoċci 5m 
od linii rozgraniczających wyznaczonego pla-
nem układu komunikacyjnego zgodnie z § 28 
niniejszego tekstu planu. 

2. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczal-
na linia zabudowy obowiązuje przy realizacji 
nowej zabudowy oraz przy rozbudowie i wy-
mianie zabudowy istniejącej. 

3. Na całym obszarze objćtym planem zabrania 
sić lokalizowania obiektów budowlanych mak-
symalnej wysokoċci powyďej 15.0m, licząc od 
poziomu gruntu rodzimego. 

§ 24. 

1. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów małej 
architektury i urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczających ulic. 

2. Obowiązują nastćpujące zasady ich lokalizo-
wania pod warunkiem zgody właċciwego za-
rządcy drogi oraz właċciwego organu admini-
stracyjnego: 

1) dopuszcza sić realizacje ławek, latarni, koszy 
na ċmieci, w ulicach dojazdowych, 

2) dopuszcza sić realizacjć niezbćdnych urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej, 

3) ustala sić, ďe lokalizowanie obiektów małej 
architektury i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej nie moďe powodować: utrudnienia 
w komunikacji, ograniczania widocznoċci, 
utrudnienia percepcji znaków i sygnalizato-
rów drogowych. 

3. Ustala sić zakaz lokalizowania noċników rekla-
mowych. 

4. Dopuszcza sić umieszczanie szyldów, tablic i 
plansz reklamowych na elewacjach budynków 
pod warunkiem, ďe ich treċć związana jest z 
prowadzoną działalnoċcią oraz po uzyskaniu 
zgody właċciwego organu administracyjnego. 
Maksymalna powierzchnia szyldów, tablic i 
plansz reklamowych nie moďe przekraczać 
1.0m2. 

§ 25. 

1. Obowiązują nastćpujące zasady realizacji 
ogrodzeĉ: 

1) ogrodzenie naleďy sytuować w linii rozgra-
niczającej terenu 

2) dopuszcza sić miejscowe wycofanie ogro-
dzenia w głąb terenu działki 

3) ogrodzenie powinno spełniać nastćpujące 
warunki: 

a) maksymalna wysokoċć 2.0m od poziomu 
terenu, 

b) wysokoċć czćċci pełnej (cokołu nie moďe 
przekraczać 60cm), 

c) ogrodzenie powyďej cokołu powinno być 
aďurowe, przy czym powierzchnia aďuru 
powinna wynosić min. 50% powierzchni 
ogrodzenia. 

2. Wyklucza sić stosowanie ogrodzeĉ pełnych 
oraz ogrodzeĉ z przćsłami wypełnionymi pre-
fabrykatami betonowymi. 

3. Obowiązuje zasada realizacji wjazdów na teren 
działki połoďonej przy ulicy lub ciągu pieszo 
jezdnym o szerokoċci w liniach rozgraniczają-
cych mniejszej niď 10.0m w formie poszerzo-
nych wjazdów bramowych wycofanych w głąb 
działki. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków  

podziałów nieruchomości objętych planem 

§ 26. 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ċci: 

1. dopuszcza sić zachowanie istniejących podzia-
łów geodezyjnych na działki budowlane.; 

2. dopuszcza sić moďliwoċć podziału istniejących 
działek na działki budowlane o powierzchni 
minimalnej 1000m2 dla wolnostojącej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowej oraz 1500m2 dla zabudowy jednoro-
dzinnej w granicach otuliny CHPK. 
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3. dopuszcza sić wydzielanie działek o po-

wierzchni mniejszej niď okreċlone w pkt 2 wy-
łącznie: 

1) w celu powićkszenia sąsiedniej nierucho-
moċci pod warunkiem, ďe działka z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnić nie mniejszą niď okreċlono w 
pkt 2, 

2) w celu lokalizacji urządzeĉ infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej; 

4. dopuszcza sić moďliwoċć łączenia dwóch i wić-
cej działek sąsiednich i ich podziału na działki 
budowlane o powierzchni okreċlonej w pkt 2, 

5. obowiązuje przyjćcie dla nowo wydzielonych 
działek min. szerokoċci frontu działki: dla bu-
dynku mieszkalnego wolnostojącego 18.0m 

6. obowiązuje zasada wytyczenia bocznych granic 
nowo wydzielanych działek prostopadle do linii 
rozgraniczających ulic przyległych lub pod ką-
tem zbliďonym do kąta prostego. 

§ 27. 

Dopuszcza sić zabudowć na działkach mniejszych 
niď okreċlone w § 22 ust. 2, których podział został 
dokonany przed uprawomocnieniem sić planu lub 
wynika z rozwiązaĉ przestrzennych planu, polega-
jących na realizacji wyznaczonego na rysunku 
planu układu komunikacyjnego, pod warunkiem, 
ďe zachowane zostały ustalone planem wskačniki 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i 
maksymalnej intensywnoċci zabudowy. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące  

zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 28. 

Ustala sić nastćpujący sposób powiązania lokal-
nego układu ulic z drogami zewnćtrznymi: 

 połączenie z drogą 1KDL, (ul. Polna) - poprzez 
ulice projektowane: 1KDD, 2 KDD, 3KDD, 4KDD, 
5KDD i 6KDD (ul. Leċna), 

 połączenie z drogą krajową nr 79, - (poprzez 
drogć serwisową, dwukierunkową o szerokoċci 
6,0 m), - ulicami:1KDL, 4KDD, 5KDD i 6KDD. 

1. W celu realizacji wyznaczonego planem układu 
komunikacyjnego ustala sić pasy terenu okre-
ċlone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu. 

2. Ustala sić przebieg dróg, o których mowa w 
ust. 1 i ich szerokoċci w liniach rozgraniczają-
cych: 

1) 1 KDL – lokalna o szer. 12.0m (w tym 6.0m 
poza obszarem planu) i postulowanej jed-
noprzestrzennej jezdni szer. 6.0m i jednym 
pasie ruchu w kaďdym kierunku (plan ustala 

jedynie pas szerokoċci 6.0m od granicy ob-
szaru objćtego planem, na zachód), 

2) 1 KDD – dojazdowa o szerokoċci od 5.0m do 
8.0m, 

3) 2KDD - dojazdowa o szerokoċci od 5.0m do 
7.0m, 

4) 3 KDD –dojazdowa o szerokoċci 10.0m i po-
stulowanej jednoprzestrzennej jezdni szer. 
5.0m i jednym pasie ruchu w kaďdym kie-
runku, 

5) 4 KDD - dojazdowa o szerokoċci 10.0m i po-
stulowanej jednoprzestrzennej jezdni szer. 
5.0m i jednym pasie ruchu w kaďdym kie-
runku, 

6) 5 KDD -dojazdowa o szerokoċci 10.0m i po-
stulowanej jednoprzestrzennej jezdni szero-
koċci 5.5m i jednym pasie ruchu w kaďdym 
kierunku, 

7) 6KDD (ul. Leċna) – o szerokoċci 10.0m i po-
stulowanej jednoprzestrzennej jezdni szero-
koċci 5.0m i jednym pasie ruchu w kaďdym 
kierunku (plan ustala jedynie pas szerokoċci 
5.0m od granicy obszaru objćtego planem, 
na północ). 

3. Ustala sić przebiegi dróg wewnćtrznych oraz 
ich szerokoċć w liniach rozgraniczających: 

7 KDW – (ul. Słoneczna) o szerokoċci 6.0m, 

8 KDW – o szerokoċci 8.0m, 

10 KDW – (ul. Słoneczna) o szerokoċci 6.0m. 

§ 29. 

Plan postuluje przebiegi dróg wewnćtrznych oraz 
ich szerokoċci w liniach rozgraniczających: 

1. 1 KDW - o szerokoċci min. 5m, 

2. 2 KDW - o szerokoċci min 6m, 

3. 3 KDW - o szerokoċci min 5m, 

4. 4 KDW - o szerokoċci min. 6m, 

5. 5 KDW - o szerokoċci min. 6m, 

6. 6 KDW - o szerokoċci min. 6m, 

7. 9 KDW - o szerokoċci min. 6m. 

§ 30. 

Na obszarach podlegających parcelacji plan do-
puszcza wydzielenie pasów terenu pod drogi we-
wnćtrzne nieoznaczone na rysunku planu o szer. 
6.0m w liniach rozgraniczających. 

§ 31. 

1. Obowiązują nastćpujące wskačniki zaspokoje-
nia potrzeb parkingowych dla obiektów no-
wych i rozbudowywanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – min. 2m. p. / 1 lokal mieszkalny, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 96 – 17848 – Poz. 1715 
 

2) dla zabudowy usługowej 3m. p./100m2 po-
wierzchni uďytkowej i nie mniej niď dwa 
miejsca postojowe. 

2. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
na terenie działki własnej. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi infrastrukturą techniczną 

§ 32. 

1. Obowiązuje zasada prowadzenia przewodów 
podstawowej sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczających ulic istniejących i pro-
jektowanych. 

2. Plan ustala utrzymanie w nowo projektowa-
nych ulicach rezerwy zabezpieczającej moďli-
woċci budowy wodociągu, gazociągu, kabli 
elektroenergetycznych SN i NN oraz kanalizacji 
telefonicznej (poza jezdnią) oraz kanalizacji 
deszczowej i przewodów kanalizacji sanitarnej 
(pod jezdnią). 

3. Dopuszcza sić w uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie przewodów podstawowej sieci in-
frastruktury technicznej poza terenami połoďo-
nymi w liniach rozgraniczających ulic. 

4. Dopuszcza sić moďliwoċć modernizacji i prze-
budowy istniejących urządzeĉ infrastruktury 
technicznej oraz budowć jej elementów w mia-
rć wystćpowania potrzeb związanych z zabu-
dową terenu przy spełnieniu okreċlonych przez 
dane przedsićbiorstwo eksploatacyjne wyma-
gaĉ technicznych i lokalizacyjnych. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji planu zago-
spodarowania działki z istniejącymi urządze-
niami infrastruktury technicznej właċciciel 
działki pokryje koszty niezbćdnej przebudowy 
tych urządzeĉ po uprzednim uzyskaniu od ge-
stora systemu warunków ich przebudowy. 

§ 33. 

Zaopatrzenie w wodć: 

1. ustala sić zaopatrzenie w wodć terenu objćte-
go planem z istniejącego wodociągu lokalnego 
„Siedliska”, z projektowanej zbiorczej sieci re-
alizowanej wyprzedzająco w stosunku do reali-
zacji zabudowy, 

2. okreċla sić zasadć docelowego zaopatrzenia 
100% mieszkaĉców w wodć pitną z wodociągu, 

3. rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 
winna postćpować sukcesywnie w miarć roz-
woju budownictwa, 

4. do czasu realizacji pełnej sieci wodociągowej 
dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
ujćć. 

 

§ 34. 

Odprowadzenie ċcieków sanitarnych  
i deszczowych 

1. Okreċla sić nastćpujące rozwiązania z zakresu 
odprowadzania ċcieków sanitarnych: 

1) odbiornikiem ċcieków sanitarnych ustala sić 
projektowany układ kanalizacji sanitarnej 
zakoĉczony oczyszczalnią ċcieków w Pia-
secznie, 

2) ustala sić zasadć budowy kanalizacji sani-
tarnej maksymalnie wypłaconej dla ochrony 
istniejących stosunków gruntowo – wod-
nych, 

3) rozbudowa sieci kanalizacyjnej nastćpować 
powinna sukcesywnie w miarć rozwoju bu-
downictwa. 

2. Okreċla sić zasadć docelowego przejćcia ċcie-
ków sanitarnych przez sieć kanalizacji od 100% 
mieszkaĉców oraz usług. 

3. Ustala sić zakaz odprowadzania do rowów 
melioracyjnych oraz wprost do gruntu ċcieków 
powstających w obszarze planu. 

4. Ustala sić zasadć, ďe wody opadowe w obsza-
rze planu odprowadzane bćdą powierzchniowo 
z ew. wykorzystaniem retencji terenowej i pod-
ziemnej. 

§ 35. 

Zaopatrzenie w ciepło 

1. Ustala sić uciepłownienie Ďabieĉca w oparciu 
o čródła lokalne, bez wprowadzenia systemu 
zdalaczynnego. 

2. Okreċla sić nastćpujące rozwiązania w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywidual-
nych čródeł ciepła projektowanych w oparciu o 
nastćpujące czynniki grzewcze – gaz, energić 
elektryczną, olej opałowy niskosiarkowy, od-
nawialne čródła energii lub inne ekologicznie 
czyste čródła energii. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych čródeł cie-
pła opalanych paliwami stałymi – wćglem, 
koksem. Dopuszcza sić jedynie stosowanie 
kominków opalanych drewnem, które nie mo-
gą stanowić głównego čródła ciepła do ogrze-
wania. 

§ 36. 

Zaopatrzenie w gaz 

1. Okreċla sić zasadć zaopatrzenia w gaz przewo-
dowy ċredniego ciċnienia poprzez reduktory 
domowe obniďające ciċnienie ze ċredniego na 
niskie. 
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2. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania na 

gaz przewodowy na cele bytowo – gospodar-
cze jak i cele grzewcze. 

3. Okreċla sić nastćpujące warunki gazyfikacji 
obszaru objćtego planem: 

1) dostawa gazu bćdzie moďliwa po zawarciu 
porozumienia mićdzy dostawcą gazu a od-
biorcą; 

2) nasadzanie zieleni wysokiej i krzewów moď-
liwe jest w odległoċci 2.0m od osi gazocią-
gu; 

3) linie parkanów winny przebiegać min. 0.5m 
od gazociągu; 

4) szafki gazowe lokalizowane w ogrodzeniach 
i otwierane na zewnątrz lub na budynkach 
winny być montowane zgodnie z warunka-
mi okreċlonymi przez zarządzającego siecią. 

4. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg, naleďy zabezpieczyć istniejące gazociągi 
przed uszkodzeniem. Gazociągi, które w wyni-
ku modernizacji ulic znalazłyby sić pod jezdnią, 
naleďy przenieċć w pas drogowy poza jezdnić 
na koszt inwestora budowy. 

5. Dla potrzeb rozbudowy sieci gazowej naleďy 
zabezpieczyć čródła finansowania. 

§ 37. 

Zapotrzebowanie w energić elektryczną 

1. Okreċla sić zasadć pełnego pokrycia potrzeb na 
energić elektryczną w zakresie oċwietlenia, za-
silenia sprzćtu domowego i innych urządzeĉ 
oraz na cele grzewcze. 

2. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-
lenia dotyczące zasad rozbudowy systemu 
elektroenergetycznego w gminie Piaseczno. 
Čródła i kierunki zasilania nie ulegają zmianie. 

3. Zasilanie poszczególnych posesji moďe nastą-
pić po spełnieniu warunków przyłączenia wy-
danych przez ZEW-T S.A. 

4. Ustala sić podniesienie standardów obsługi 
ludnoċci wyraďające sić zwićkszeniem nieza-
wodnoċci zasilania przez modernizacjć i rozbu-
dowć urządzeĉ SN, NN. 

§ 38. 

W zakresie telekomunikacji 

1. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-
lenia dot. zasad rozbudowy systemu teleko-
munikacyjnego w gminie Piaseczno. Čródła i 
zasilania nie ulegają zmianie. 

2. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania na 
łącza telefoniczne wg przyjćtych przez operato-
rów sieci standardów. 

 

§ 39. 

Usuwanie odpadów stałych 

1. Ustala sić zorganizowany i o powszechnej do-
stćpnoċci system zbierania i ewakuacji odpa-
dów o charakterze komunalnym. 

2. Ustala sić, ďe obszar objćty planem naleďy włą-
czyć do gminnego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnych funkcjach 

§ 40. 

1. Symbol literowy i numerowy terenów - 1 MN, 
2 MN, 3 MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ja-
ko przeznaczenie podstawowe; (z wyklucze-
niem zabudowy bličniaczej i szeregowej); 

2) nieuciąďliwe usługi stopnia podstawowego 
wbudowane w budynki mieszkalne jako 
przeznaczenie dopuszczalne pod warun-
kiem, ďe usługi mają nie wićkszy niď 30% 
udział w wykorzystaniu powierzchni uďyt-
kowej obiektu; 

3) obowiązuje zakaz realizacji funkcji mieszka-
niowej wielorodzinnej, składowo- magazy-
nowej, przemysłowej i produkcyjnej w tym 
lokalizacji obiektów produkcyjnych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić zachowanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem jej remontów i modernizacji oraz roz-
budowy i wymiany; rozbudowa i wymiana 
moďliwa pod warunkiem dostosowania jej 
realizacji do parametrów i wskačników dla 
nowej zabudowy; 

2) ustala sić realizacjć nowej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w formie budyn-
ków wolnostojących (z wykluczeniem zabu-
dowy bličniaczej i szeregowej), na niezabu-
dowanych lub nowo wydzielonych dział-
kach; 

3) dopuszcza sić realizacjć wbudowanych w 
budynki mieszkalne lokali usługowych w za-
kresie usług zapewniających zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkaĉców; 

4) dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy gospodarczej i garaďowej; 

5) dopuszcza sić realizacje poza budynkiem 
mieszkalnym drugiego budynku gospo-
darczego lub garaďowego (w sumie dwa 
budynki) pod warunkiem, ďe zachowane zo-
staną ustalone planem wskačniki minimal-
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nej powierzchni biologicznie czynnej i mak-
symalnej intensywnoċci zabudowy; 

6) dopuszcza sić remonty i przebudowć (nie 
obejmujące powićkszenia kubaturowego) 
istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie 
terenu mićdzy liniami rozgraniczającymi 
układu komunikacyjnego a nieprzekraczalną 
linią zabudowy; 

7) dopuszcza sić remonty, przebudowć i reali-
zacje terenowych urządzeĉ komunikacyj-
nych, dojazdów, dojċć i miejsc parkingo-
wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-
gólnych. 

4. Obowiązujące zasady, parametry i wskačniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomoċci: 

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wol-
nostojącej 1MN plan ustala minimalną 
powierzchnić działki budowlanej - 1000m2, 
dla terenów 2MN – 1500m2 dla 3MN- od-
powiednio: 1000m2 poza otuliną i 1500m2 
w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego; 

2) 1plan dopuszcza realizacjć nowej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
działkach wydzielonych przed dniem wej-
ċcia w ďycie planu lub, których podział 
wynika z rozwiązaĉ przestrzennych planu 
(np. podział w wyniku wytyczenia nowego 
układu komunikacyjnego) pod warunkiem 
zachowania ustalonych planem wskačni-
ków minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej i maksymalnej intensywnoċci za-
budowy; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
§ 23 niniejszego tekstu planu; 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy miesz-
kaniowej 11m; 

5) ustala sić realizacjć dachów wysokich o 
nachyleniu połaci max. 40 stopni; 

6) dopuszcza sić realizacjć dachów płaskich; 

7) ustala sić stosowanie wykoĉczenia elewa-
cji w tynku w kolorach jasnych, pastelo-
wych, dopuszcza sić stosowanie drewna, 
cegły klinkierowej lub kamienia w wykoĉ-
czeniu elewacji; 

8) maksymalna intensywnoċć zabudowy: dla 
zabudowy wolnostojącej – 0.5 minimalna 
powierzchnia biologicznie czynna 70% 
powierzchni ogólnej działki; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moďe być wićksza niď 30% po-
wierzchni ogólnej działki; 

10) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaďowej 
i gospodarczej – 40m2; 

11) maksymalna wysokoċć wolnostojącej za-
budowy garaďowej i gospodarczej 6.0m; 

12) dopuszcza sić moďliwoċć łączenia sąsied-
nich działek oraz podziału istniejących lub 
łączonych działek na działki budowlane 
o powierzchni minimalnej okreċlonej w 
pkt 1; 

13) dla nowo wydzielonych działek obowiązu-
je przyjćcie minimalnej szerokoċci frontu 
działki dla budynku mieszkalnego wolno-
stojącego 18.0m. Obowiązuje zasada wy-
tyczenia bocznych granic nowowydzielo-
nych działek prostopadle do linii rozgrani-
czających ulic lub pod kątem zbliďonym do 
kąta prostego. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna musi być zapew-
niona poprzez bezpoċredni dostćp do ulicy 
wyznaczonej w planie; 

2) dopuszcza sić moďliwoċć wydzielenia z te-
renu działki dojazdu do nowo wydzielonych 
działek w formie dróg wewnćtrznych nie 
wyznaczonych na rysunku planu o szeroko-
ċci 6.0m w liniach rozgraniczających i włą-
czenie ich do ulicy wyznaczonej w planie; 

3) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpie-
czenie niezbćdnych miejsc parkingowych na 
własnej działce. 

§ 41. 

1. Symbol literowy i numerowy terenu - 1MNU, 
2 MNU, 3MNU, 4MNU. 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
usługi nieuciąďliwe jako przeznaczenie pod-
stawowe; 

2) nieuciąďliwe usługi stopnia podstawowego 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej ja-
ko przeznaczenie dopuszczalne pod warun-
kiem, ďe usługi mają nie wićkszy niď 30% 
udział w wykorzystaniu terenu; 

3) nieuciąďliwe usługi stopnia podstawowego 
wbudowane w budynki mieszkalne jako 
przeznaczenie dopuszczalne pod warun-
kiem, ďe usługi mają nie wićkszy niď 30% 
udział w wykorzystaniu powierzchni uďyt-
kowej obiektu; 

4) obowiązuje zakaz realizacji funkcji mieszka-
niowej wielorodzinnej, składowo- magazy-
nowej, przemysłowej i produkcyjnej. 
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3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić zachowanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem jej remontów, przebudowy oraz roz-
budowy i wymiany. Rozbudowa i wymiana 
moďliwa pod warunkiem dostosowania jej 
realizacji do parametrów i wskačników dla 
nowej zabudowy; 

2) ustala sić realizacjć nowej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w formie budyn-
ków wolnostojących (z wykluczeniem bu-
dynków bličniaczych i szeregowych) na nie-
zabudowanych lub nowo wydzielonych 
działkach; 

3) dopuszcza sić zachowanie istniejących wol-
nostojących obiektów usługowych z moďli-
woċcią ich remontów i modernizacji pod 
warunkiem nie naruszenia przepisów szcze-
gólnych. 

4. Obowiązujące zasady, parametry i wskačniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomoċci: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
zgodnie z § 23 niniejszego tekstu planu; 

2) maksymalna wysokoċć zabudowy 11m; 

3) ustala sić realizacjć dachów wysokich o 
nachyleniu połaci max 40 stopni, w kolo-
rze czerwonym, brązowym lub kolorach 
zbliďonych; 

4) dopuszcza sić realizacjć dachów płaskich; 

5) ustala sić stosowanie wykoĉczenia elewa-
cji w tynku w kolorach jasnych, pastelo-
wych, dopuszcza sić stosowanie drewna, 
cegły klinkierowej lub kamienia w wykoĉ-
czeniu elewacji; 

6) maksymalna intensywnoċć zabudowy: dla 
zabudowy wolnostojącej – 0.5, minimalna 
powierzchnia biologicznie czynna 70% 
powierzchni działki; 

7) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moďe być wićksza niď 40% po-
wierzchni ogólnej działki; 

8) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaďowej 
i gospodarczej w formie jednego budynku 
– 40m2; 

9) maksymalna wysokoċć wolnostojącej za-
budowy garaďowej i gospodarczej 6.0m; 

10) dopuszcza sić moďliwoċć łączenia sąsied-
nich działek oraz wtórnego podziału istnie-
jących lub łączonych działek na działki bu-
dowlane o powierzchni minimalnej okre-
ċlonej w pkt 1; 

11) obowiązuje przyjćcie dla nowo wydzielo-
nych działek minimalnej szerokoċci frontu 
działki dla budynku mieszkalnego wolno-
stojącego 18.0m. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna musi być zapew-
niona poprzez bezpoċredni dostćp do ulicy 
wyznaczonej w planie; 

2) dopuszcza sić moďliwoċć wydzielenia z te-
renu działki dojazdu do czterech nowo wy-
dzielonych działek w formie drogi we-
wnćtrznej nie wyznaczonej na rysunku pla-
nu o szerokoċci 6.0m w liniach rozgranicza-
jących i włączenie jej do ulicy wyznaczonej 
w planie; 

3) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpie-
czenie niezbćdnych miejsc parkingowych na 
własnej działce. 

§ 42. 

1. Symbol literowy i numerowy terenu 1U 

2. Przeznaczenie terenu: 

teren usług nieuciąďliwych, z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 

1) obowiązuje zakaz realizacji funkcji mieszka-
niowej wielorodzinnej, składowo - magazy-
nowej, przemysłowej i produkcyjnej w tym 
lokalizacji obiektów produkcyjnych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić realizacjć zabudowy usługowej w 
formie budynków wolnostojących; 

2) ustala sić zachowanie istniejącej zabudowy 
usługowej z dopuszczeniem jej remontów i 
modernizacji oraz zabudowy i wymiany; 
rozbudowa i wymiana moďliwa pod warun-
kiem dostosowania jej realizacji do parame-
trów i wskačników nowej zabudowy; 

3) ustala sić zachowanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem jej remontów i modernizacji oraz roz-
budowy i wymiany; rozbudowa i wymiana 
moďliwa pod warunkiem dostosowania jej 
realizacji do parametrów i wskačników dla 
nowej zabudowy; 

4) dopuszcza sić realizacjć nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w formie bu-
dynków wolnostojących (z wykluczeniem 
zabudowy bličniaczej i szeregowej) jako to-
warzyszącą funkcji usługowej (dla osób 
prowadzących w terenie działalnoċć usłu-
gową), na niezabudowanych lub nowo wy-
dzielonych działkach; 
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5) dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy gospodarczej i garaďowej związanej z 
prowadzoną działalnoċcią usługową; 

6) dopuszcza sić remonty, przebudowć i reali-
zacje terenowych urządzeĉ komunikacyj-
nych, dojazdów, dojċć i miejsc parkingo-
wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-
gólnych. 

7) Obowiązujące zasady, parametry i wskačniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz podziału nieruchomoċci: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
§ 23 niniejszego tekstu planu; 

2) maksymalna wysokoċć zabudowy miesz-
kaniowej 11m; 

3) ustala sić realizacjć dachów wysokich o 
nachyleniu połaci max 40 stopni; 

4) dopuszcza sić realizacjć dachów płaskich; 

5) ustala sić stosowanie wykoĉczenia elewa-
cji w tynku w kolorach jasnych, pastelo-
wych, dopuszcza sić stosowanie drewna, 
cegły klinkierowej lub kamienia w wykoĉ-
czeniu elewacji; 

6) maksymalna intensywnoċć zabudowy: dla 
zabudowy wolnostojącej – 0.5 minimalna 
powierzchnia biologicznie czynna 70% 
powierzchni ogólnej działki; 

7) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moďe być wićksza niď 30% po-
wierzchni ogólnej działki; 

8) ustala sić maksymalną powierzchnić cał-
kowitą wolnostojącej zabudowy garaďowej 
i gospodarczej – 40m2; 

9) maksymalna wysokoċć wolnostojącej za-
budowy garaďowej i gospodarczej 6.0m; 

10) dopuszcza sić moďliwoċć łączenia sąsied-
nich działek oraz podziału istniejących lub 
łączonych działek na działki budowlane o 
powierzchni minimalnej okreċlonej w 
pkt 1; 

11) dla nowo wydzielonych działek obowiązu-
je przyjćcie minimalnej szerokoċci frontu 
działki dla budynku mieszkalnego wolno-
stojącego 18.0m. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna musi być zapew-
niona poprzez bezpoċredni dostćp do ulicy 
wy znaczonej w planie; 

2) dopuszcza sić moďliwoċć wydzielenia z te-
renu działki dojazdu do nowo wydzielonych 

działek w formie dróg wewnćtrznych nie 
wyznaczonych na rysunku planu o szeroko-
ċci 6.0m w liniach rozgraniczających i włą-
czenie ich do ulicy wyznaczonej w planie; 

3) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpie-
czenie niezbćdnych miejsc parkingowych na 
własnej działce. 

Dział IV 
Ustalenie wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 43. 

Ustala sić wartoċć stawki procentowej, słuďącej 
naliczeniu jednorazowej opłaty (renty planistycz-
nej) od wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu pobieranej jednora-
zowo w momencie sprzedaďy nieruchomoċci w 
okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia sić 
niniejszego planu, w wysokoċci: 

1. dla terenów MN - 20%; 

2. dla terenów MNU - 20%; 

3. dla terenów U - 20%; 

4. dla terenów KGP, KDL, KDD, KDW, – 0,1%. 

Dział V 
Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 44. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego, wszczćtych przed dniem wejċcia w 
ďycie planu a niezakoĉczonych ostateczną decyzją 
stosuje sić ustalenia planu. 

§ 45. 

Plan dopuszcza moďliwoċć kontynuowania do-
tychczasowego sposobu uďytkowania terenu do 
czasu wprowadzenia funkcji przewidzianych usta-
leniami planu. 

§ 46. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno powierza 
sić przechowywanie oryginału planu wraz ze zbio-
rem dokumentacji formalno – prawnej. 

§ 47. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 48. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 96 – 17853 – Poz. 1715 
 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 96 – 17854 – Poz. 1715 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1310/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
WYKAZ UWAG 

wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu w dniach: od 2 listopada 2009r do 3 grudnia 2009r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćċci wsi Ďabieniec 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imić, nazwa 

jednostki organizacyjnej i 
adres zgłaszającego uwagi 

Oznaczenie nieruchomo-
ċci, której dotyczy uwaga 

Treċć uwagi Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta*) w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr.... 

. z dnia....... 

Uwagi 

uwaga  
uwzglćdniona 

Uwaga 
 nieuwzglćdniona 

uwaga  
uwzglćdniona 

uwaga  
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 
 

11.12.09 Czempiĉscy Andrzej i 
Sławomira 

247 1.przebiegu / przedłuďenie o 50m/ ul. 
Słonecznej (nr ewid.361/3) i 2.okreċlenia 
zjazdu na działkć nr ewid.247 

 + - + - ad.1plan dopuszcza obsługć komunikacyjną 
poprzez drogi wewnćtrzne nie wyznaczone 
na rys. planu. 
ad.2 
wykracza poza problematykć planu 

2. 
 

21.12.09 Mełnicki Janusz 
 

252/1 brak zgody na poszerzenie ulic: Polnej i 
Zakątek 

 +  
- 

+  
 
- 

ul. Zakątek zawćďono do szerokoċci 5m, 
na odcinku 80m i do szerokoċci 8m na 
odcinku 100m. 
ul.Polna, powinna być ul. zbiorczą, o 
szerokoċci 20.0m, lecz ze wzglćdu na 
istniejacą zabudowć ustalono jej szerokoċć 
na 12.0m. 

3. 23.12.09 Gwiazdowicz Boďena 
 

230 
230/2 

1.Propozycja innego przebiegu dróg: 4KDD i 
3KDD (przedłuďenie do ul.Asfaltowej) 

  -  - ad.1 
taki przebieg ulicy umozliwi wykupienie 
całej działki nr 230/2; przedłuďenie do 
ul. Asfaltowej nie jest moďliwe 

4. 23.12.09 Grudniewski Dariusz  brak zgody na poszerzenie ulic: Polnej Zakątek  - 
+ 

- + - 
- 

ul. Polna, powinna być ul. zbiorczą, o 
szerokoċci 20.0m, lecz ze wzglćdu na 
istniejącą zabudowć ustalono jej szerokoċć 
na 12.0m. 
ul. Zakątek zawćďono do szerokoċci 5m, 
na odcinku 80m i do szerokoċci 8m na 
odcinku 100m. 
jednak nieznaczne wejċcie w teren działki 
jest konieczne. 

5. 01.12.09 Dziekanowski Stanisław 78/1 Brak zgody na przecićcie działki na dwie 
czćċci ul.3KDD 

  -  - Nie uwzglćdniono, poniewaď w dalszym 
projektowanym przebiegu 
ul.3KDD jest juď wydzielona geodezyjnie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1310/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie  

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

 
§ 1. 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego czćċci wsi Ďabieniec obejmują: 

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

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

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych miasta to realizacja dróg pu-
blicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego czćċci wsi Ďabieniec pod te funkcjć oraz budowa sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, finansowanie oċwietlenia ulic znajdujących sić na terenie objćtym niniejszą uchwałą jak teď 
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 
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§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie ċrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 2 moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postć-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki okreċlonej 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 z póčn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleĉ planu. 

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

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

§ 4. 

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

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bćdą w całoċci lub w czćċci z budďetu miasta oraz na pod-
stawie porozumieĉ z innymi podmiotami lub ze čródeł zewnćtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane bćdą na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póčn. zm.), ze ċrodków własnych przedsićbiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego oraz w całoċci lub w czćċci z budďetu miasta oraz na podstawie porozumieĉ z innymi 
podmiotami lub ze čródeł zewnćtrznych, w oparciu o uchwalone przez Radć Miejską w Piasecznie wielo-
letnie plany rozwoju i przebudowy urządzeĉ wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez bu-
dďet miasta. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


