
 

 

UCHWAŁA NR 73/VIII/2015 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  

dla części obrębu Zamienie - część III. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), w związku z uchwałą Nr 258/XIX/2008 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie oraz uchwałą  

Nr 358/XXVII/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XIX/2008 Rady Gminy 

Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie, oraz uchwały  

Nr 629/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 258/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie, 

stwierdzając, że plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lesznowola zatwierdzonym uchwałą nr 30/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 

15 marca 2011 roku,   Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I. 

USTALENIA OGÓLNE. 

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu 

Zamienie - część III, zwany dalej „planem”, składający się z: 

1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Planem obejmuje się obszar, którego granica przebiega: 

1) wzdłuż północnej granicy drogi (ul. Anyżkowa); 

2) w liniach rozgraniczających drogi (ul. Waniliowa); 

3) wzdłuż północnej granicy drogi (ul. Arakowej). 
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2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu. 

§ 3. 1. Ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości związanego 

z uchwaleniem planu. 

2. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń w planie nie ustala 

się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbol przeznaczenia terenu określony oznaczeniem cyfrowym i literowym, przy czym: 

a) oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają kolejne numery poszczególnych terenów 

zlokalizowanych w obszarze planu, o określonym, tym samym przeznaczeniu podstawowym, 

b) oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe 

poszczególnych terenów; 

4) linia zabudowy nieprzekraczalna; 

5) wymiar (w metrach). 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 5. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie ustalenia zawarte w Dziale I i Dziale II uchwały oraz 

odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte w Dziale III uchwały. 

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię, określoną na rysunku planu, której oś wyznacza 

przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu 

i określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczony symbolem przeznaczenia terenu; 

3) usługach – należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach 

o innych funkcjach niż usługowe oraz urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie 

potrzeb ludności, a nie wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych; 
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4) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć zamierzenie 

budowlane lub inną ingerencję w środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony 

środowiska; 

5) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska 

określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska w szczególności przez emisję 

substancji lub energii; 

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której oś wyznacza najmniejszą 

dopuszczalną odległość zabudowy w stosunku do: linii rozgraniczających, istniejących granic działki, 

obiektów terenowych, od których te linie wyznaczono; 

7) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik obliczony jako iloraz sumy 

powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian wszystkich 

budynków zlokalizowanych na działce budowlanej i powierzchni tej działki; 

8) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział powierzchni terenu 

biologicznie czynnego na gruncie rodzimym w powierzchni działki, określony procentowo; 

9) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy budynku liczony od poziomu podłogi 

najniższej kondygnacji nadziemnej budynku (rzędna 0,00) do najwyżej położonej krawędzi dachu, punktu 

zbiegu połaci dachowych lub kalenicy; 

10) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę lub formę przestrzenną, w szczególności: reklamową tablicę 

wolnostojącą i naścienną, gablotę reklamową, urządzenie reklamowe, banner, reklamę pneumatyczną, 

reklamę wielkoformatową eksponowaną na ścianach budynków i rusztowaniach, słup reklamowy, niosącą 

informację połączona z komunikatem perswazyjnym, służącą w szczególności zachęceniu potencjalnych 

klientów do zakupu określonych towarów lub skorzystania z określonych usług, trwale lub czasowo 

usytuowaną na zewnątrz obiektów budowlanych, nie stanowiącą elementu gminnego systemu informacji 

przestrzennej, oznakowania nazw i numerów ulic, szyldów i znaków zwyczajowo przyjętych do 

oznakowania siedzib instytucji i organizacji (państwowych, samorządowych lub wyznaniowych); 

11) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi związane z realizacją zadań własnych samorządu 

terytorialnego. 

DZIAŁ II.  

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU. 

Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów oraz zasady i kształtowanie ładu przestrzennego. 

§ 7. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 

określone na rysunku planu. 

§ 8. 1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 

i oznaczonych symbolem literowym, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczony symbolem MW; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej - oznaczony symbolem MU; 

3) teren zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych - oznaczony symbolem UP; 

4) teren komunikacji - droga klasy drogi lokalnej - oznaczony symbolem KDL; 

5) teren komunikacji - droga klasy drogi dojazdowej - oznaczony symbolem KDD; 

2. Na każdym terenie można realizować obiekty budowlane niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

zabudowy na danym terenie, w szczególności: drogi wewnętrzne, parkingi, ścieżki rowerowe, urządzenia 

wodne i melioracji, infrastrukturę techniczną, obiekty małej architektury. 

§ 9. 1. Ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne oznaczone i zwymiarowane na rysunku planu. 

2. Zabudowa na terenach, na których ustalono linie zabudowy nieprzekraczalne, musi być sytuowana 

z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
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3. W stosunku do budynku istniejącego usytuowanego niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 

liniami zabudowy nieprzekraczalnymi dopuszcza się jego przebudowę, rozbudowę i nadbudowę po warunkiem, 

że: 

1) jest on usytuowany w liniach rozgraniczających terenu przewidzianego do zabudowy zgodnie z ustaleniami 

planu; 

2) nie będzie rozbudowywany w pasie terenu pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu linią rozgraniczającą 

i linią zabudowy nieprzekraczalną. 

4. Przepisy ust. 2 nie dotyczą portierni, budynków i wiat śmietnikowych oraz tymczasowych obiektów 

budowlanych zlokalizowanych z uwzględnieniem ustaleń §29. 

§ 10. W zakresie lokalizacji ogrodzeń, bram i furtek ustala się: 

1) wysokość ogrodzenia - nie więcej niż 1,6 metra od poziomu terenu; 

2) realizację ogrodzeń w sposób umożliwiający migracje drobnych przedstawicieli fauny; 

3) nakaz realizacji ogrodzenia jako ażurowego od wysokości minimum 0,6 m. powyżej poziomu terenu, 

o łącznej powierzchni prześwitów umożliwiającej naturalny przepływ powietrza nie mniejszej niż 50% 

powierzchni ażurowej części ogrodzenia pomiędzy słupkami, z uwzględnieniem ustaleń pkt 5; 

4) zakaz lokalizowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z ogrodzeniowych prefabrykatów betonowych na 

całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 5; 

5) dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych będących: 

a) murami oporowymi związanymi z kształtowaniem powierzchni terenów, 

b) niskimi murkami i osłonami o wysokości nie większej niż 1 metr od poziomu terenu, w tym zwłaszcza 

wydzieleniami miejsc parkingowych, śmietników, placów zabaw, chodników, placów wewnętrznych, 

terenów zieleni, obramowaniami zbiorników wodnych. 

§ 11. W zakresie lokalizowania reklam ustala się: 

1) zakaz lokalizowania reklam wolnostojących na terenach 1MW, 1MU. 

2) na terenach 1MW, 1MU możliwość lokalizowania reklam na budynkach i ogrodzeniach, pod warunkiem, 

że powierzchnia 1 reklamy nie będzie większa niż 3 m2, a na jednym budynku lub ogrodzeniu zostanie 

umieszczona nie więcej niż 1 reklama; 

3) zakaz lokalizowania reklam: 

a) na obiektach małej architektury, 

b) na drzewach, w szpalerach drzew oraz w sposób powodujący przesłanianie okazałych drzew 

i zgrupowań zieleni, 

c) w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na elementy zagospodarowania 

przestrzennego takie jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, obiekty architektury ogrodowej; 

4) ustalenia pkt od 1 do 3 nie dotyczą gminnego systemu informacji przestrzennej. 

§ 12. 1. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi dla terenów. 

2. Do infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej nie stosuje się ustaleń szczegółowych 

dotyczących wysokości zabudowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami 

wykonawczymi. 

§ 13. Zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2 na 

całym obszarze objętym planem. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5895



Rozdział 2. 

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

§ 14. Ustala się, że na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wprowadza się ochronę wód podziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub 

emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia 

wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji; 

2) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ustala się, że: 

a) tereny oznaczone symbolem MW, MU należy traktować jako tereny mieszkaniowo-usługowe; 

b) tereny oznaczone symbolem UP należy traktować jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

§ 15. 1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na 

całym obszarze objętym planem z wyjątkiem: 

1) realizacji inwestycji celu publicznego związanych z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego; 

2) realizacji dróg oraz sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności infrastruktury technicznej 

z zakresu łączności publicznej; 

2. Zakazuje się lokalizowania funkcji usługowych uciążliwych dla środowiska. 

§ 16. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociągi, linie kablowe oraz inne obiekty liniowe 

przeprowadza się i wykonuje w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym: 

1) ochronę walorów krajobrazowych; 

2) możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt. 

§ 17. Ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 

terenów. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. 

§ 18. 1. W celu ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o których mowa 

w szczególności w Dziale III Rozdziale 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

ustala się: 

1) powierzchnię działki: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej – nie mniej niż 2000 m2, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – nie mniej niż 800 m2, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej – nie mniej niż 400 m2, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – nie mniej niż 300 m2, 

e) dla innych rodzajów zabudowy niż wymienione w lit. od a do b - nie mniej niż 800 m2. 

2) szerokość frontu działki: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej – nie mniej niż 20 m, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i atrialnej – nie mniej niż 16 m, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej – nie mniej niż 11 m, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – nie mniej niż 7 m, 

e) dla innych rodzajów zabudowy niż wymienione w lit. od a do b - nie mniej niż 15 m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 700 do 1300. 
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2. Na terenach objętych planem nie występują tereny wymagające przeprowadzenia scalenia i podziału 

nieruchomości przez gminę Lesznowola na zasadach określonych w art. 22 Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 4. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

§ 19. 1. Ustala się ochronę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenach oznaczonych 

symbolami MW, MU i UP. 

2. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych należy projektować, wykonywać i utrzymywać zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie Prawo wodne. 

3. Dopuszcza się budowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz przebudowę, rozbudowę lub 

likwidację istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych kolidujących z projektowaną zabudową, 

przed przystąpieniem do realizacji tej zabudowy, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym 

w szczególności w ustawie Prawo wodne. 

Rozdział 5. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

§ 20. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów poprzez układ dróg publicznych oznaczonych na 

rysunku planu jako tereny komunikacji oznaczone symbolami KDL, KDD. 

2. W celu realizacji wyznaczonego planem układu dróg publicznych.. 

3. Na terenach komunikacji dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania tych terenów do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z planem. 

4. Dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających terenów komunikacji 

oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL i 1KDD, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących zasad 

zagospodarowania pasa drogowego. 

5. Szerokość nowowydzielanej drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 10 metrów. 

6. W przypadku wydzielania drogi wewnętrznej bez przejazdu o długości powyżej 50 metrów albo 

obsługującej powyżej 5 działek budowlanych nakazuje się wydzielenie na jej zakończeniu placu do zawracania 

samochodów. 

7. Dopuszcza się lokalizowanie zatok postojowych w granicach dróg wewnętrznych, jeżeli ich szerokość 

w liniach rozgraniczających jest nie mniejsza niż 14 m. 

§ 21. W odniesieniu do miejsc parkingowych ustala się: 

1) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla samochodów w granicach własnej 

nieruchomości lub w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych, wg następujących wskaźników: 

a) dla usług, z wyjątkiem zabudowy usługowej lokalizowanej na terenie UP – nie mniej niż 2 miejsca 

parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, ale nie mniej niż 3 miejsca parkingowe, 

b) dla usług, w przypadku zabudowy usługowej lokalizowanej na terenie UP – według rzeczywistych 

potrzeb inwestora, ale nie mniej niż 5 miejsc parkingowych, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 lokal 

mieszkalny, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – nie mniej niż 1,5 miejsce parkingowe na 1 lokal 

mieszkalny; 

2) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej (mieszkaniowo – usługowej) miejsca 

parkingowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji. 

Rozdział 6. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

§ 22. 1. Sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, 

z uwzględnieniem ustaleń ust. 2. 
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2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg, 

dopuszcza się prowadzenie tych sieci przez tereny przeznaczone na inne cele, pod warunkiem zapewnienia do 

nich dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze 

realizowanej zabudowy na całym obszarze objętym planem. 

§ 23. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów: 

1) nakazuje się przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej; 

2) ustala się obowiązek projektowania i wykonywania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby 

ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych. 

3) Ustala się przekrój sieci wodociągowej nie mniej niż Ø32 mm. 

§ 24. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji sanitarnej i gospodarki wodami 

opadowymi i roztopowymi: 

1) nakazuje się przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) dla każdego nowego zamierzenia budowlanego na terenach oznaczonych symbolami MW, MU, UP 

polegającego na trwałej zabudowie dotychczasowych terenów biologicznie czynnych należy zapewnić 

system retencjonowania wód roztopowych oraz wód deszczowych, uwzględniający przyjęcie deszczu 

nawalnego o natężeniu 150 litrów/sekundę/ha terenu w czasie 15 minut, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 5; 

3) dopuszcza się retencję wód opadowych i roztopowych w oparciu o urządzenia położone poza granicami 

własnej nieruchomości, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki wód opadowych; 

4) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych ze zbiorników retencyjnych i urządzeń 

kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych w ilościach nie większych niż 1,5 litra/sekundę/ha terenu, 

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo wodne; 

5) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na terenach oznaczonych 

symbolem MU oraz dla zabudowy lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem UP, dopuszcza się 

odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny teren nieutwardzony; 

6) nakazuje się oczyszczenie w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów dróg i parkingów, przed ich 

odprowadzeniem do tych systemów kanalizacyjnych, wód lub ziemi; 

7) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed 

powierzchniowym spływem wód opadowych. 

§ 25. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki ustala się: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii kablowych lub napowietrznych 

15 kV i 0,4 kV; 

2) obowiązek przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 3; 

3) możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej. 

§ 26. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa oraz z zakresu ogrzewania 

budynków ustala się: 

1) możliwość przyłączenia do sieci gazowej; 

2) możliwość korzystania z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z preferencją dla wykorzystania źródeł 

energii odnawialnej. 

§ 27. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej ustala się możliwość 

realizacji tej infrastruktury na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych 

dotyczących w szczególności ochrony środowiska oraz ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi. 
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§ 28. Ustala się obowiązek zapewnienia warunków do prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi w granicach działki, w szczególności do segregowania i magazynowania odpadów komunalnych 

przed ich transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

Rozdział 7. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 29. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, w tym również 

lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na 

potrzeby prowadzenia robót budowlanych w granicach działki, na której realizowany jest obiekt budowlany, 

w okresie ważności pozwolenia na budowę. 

Rozdział 8. 

Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 30. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu miejscowego nie wzrośnie wartość terenów objętych 

planem. W związku z tym wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty związanej ze 

wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości 0%. 

DZIAŁ III.  

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

§ 31. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolami MW ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) lokale usługowe zlokalizowane w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 

c) zabudowa gospodarcza i garaże towarzyszące zabudowie o przeznaczeniu podstawowym, pod 

warunkiem, że powierzchnia zabudowy tych budynków będzie nie większa niż 20% powierzchni 

nieruchomości, na której są realizowane; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy - nie więcej niż 2,5, 

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 20%, 

c) wysokość zabudowy: 

- z wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej - nie więcej niż 18 m, 

- gospodarczej i garażowej - nie więcej niż 6 m, 

d) geometria dachu, w tym: 

- kąt nachylenia głównych połaci dachowych – nie więcej niż 400, 

- układ połaci dachowych – dach płaski, dwuspadowy lub wielospadowy; 

3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z przepisami §21. 

Rozdział 2. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

§ 32. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczonego symbolem MU ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) zabudowa usługowa wolnostojąca, 
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d) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, pod warunkiem, że lokale usługowe będą miały powierzchnię 

użytkową nie większą niż 50% powierzchni użytkowej całego budynku, 

e) zabudowa gospodarcza i garaże w tym garaże podziemne towarzyszące zabudowie o przeznaczeniu 

podstawowym. 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy - nie więcej niż 2,5, 

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, 

c) wysokość zabudowy: 

- z wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej - nie więcej niż 14 m, 

- gospodarczej i garażowej - nie więcej niż 6 m, 

d) geometria dachu, w tym: 

- kąt nachylenia głównych połaci dachowych – nie więcej niż 400, 

- układ połaci dachowych – dach płaski, dwuspadowy lub wielospadowy; 

3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z przepisami §21. 

Rozdział 3. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej usługowej z zakresu usług publicznych. 

§ 33. Dla terenu zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych oznaczonego symbolem UP ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych w szczególności z zakresu usług oświaty, zdrowia, 

sportu i rekreacji, kultury i administracji, 

b) zabudowa usługowa, pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy tych budynków będzie nie większa niż 

40% powierzchni nieruchomości, na której są realizowane, 

c) zabudowa gospodarcza i garaże w tym garaże podziemne, pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy 

tych budynków będzie nie większa niż 20% powierzchni nieruchomości, na której są realizowane, 

d) infrastruktura techniczna z zakresu wodociągów i ujęć wody; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy - nie więcej niż 2,5, 

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 20%, 

c) wysokość zabudowy: 

- z wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej - nie więcej niż 18 m, 

- gospodarczej i garażowej - nie więcej niż 6 m, 

d) geometria dachu, w tym: 

- kąt nachylenia głównych połaci dachowych – nie więcej niż 400, 

- układ połaci dachowych – dach płaski, dwuspadowy lub wielospadowy; 

3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z przepisami §21. 

Rozdział 4. 

Tereny komunikacji. 

§ 34. 1. Ustala się: 

1) dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem 1KDL ustala się: 

a) przeznaczenie terenu - droga publiczna, 

b) klasa drogi - lokalna, 
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c) szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m; 

2) dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem 2KDL ustala się: 

a) przeznaczenie terenu - droga publiczna, 

b) klasa drogi - lokalna, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m; 

3) dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem 1KDD ustala się: 

a) przeznaczenie terenu - droga publiczna, 

b) klasa drogi - dojazdowa, 

c) ustala się zachodnią linię rozgraniczającą, w granicach planu zlokalizowana jest część pasa drogowego 

o szerokości od 5 do 8 metrów. 

4) dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem 2KDD ustala się: 

a) przeznaczenie terenu - droga publiczna, 

b) klasa drogi - dojazdowa, 

c) ustala się północną i północno-wschodnią linię rozgraniczającą, w granicach planu zlokalizowane są 

fragmenty terenu utworzone przez narożne ścięcia linii rozgraniczających 5 m x 5 m. 

2. Nakazuje się realizację dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL w sposób umożliwiający 

wprowadzenie komunikacji autobusowej. 

DZIAŁ IV.  

USTALENIA KOŃCOWE. 

§ 35. Traci moc uchwała Nr 345/XLII/2006 Rady Gminy w Lesznowoli z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu 

Zamienie (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 160, poz. 6268 z późn. zm.) w części objętej planem. 

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/VIII/2015 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/VIII/2015 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części 

obrębu Zamienie – część III. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199).  

Rada Gminy Lesznowola rozstrzyga, co następuje: 

1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu 

Zamienie – część III wniesiono dwie uwagi do pierwszego wyłożenia, dwie uwagi do drugiego wyłożenia 

i dwadzieścia jeden uwag do trzeciego wyłożenia, które zostały częściowo uwzględnione, 

2. wykaz częściowo nieuwzględnionych uwag znajduje się w załączonej tabeli. 
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WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU ZAMIENIE III. 

Lp. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Numer 

złożonej  

uwagi do 

poszczególnych 

wyłożeń 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

  

Uwagi 
Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga  

nie 

uwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga  

nie 

uwzględniona 

I wyłożenie do publicznego wglądu 

1. 

21.01. 

2013 
1 

Wnosi o uzupełnienie definicji §6 pkt 13: 

zamiast: 

„miejscu parkingowym – w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej należy przez to rozumieć 

również miejsca postojowe w garażach i na podjazdach 

do garaży” 

ma być: 

„miejscu parkingowym – w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej należy 

przez to rozumieć również miejsca postojowe 

w garażach i na podjazdach do garaży, miejsca 

postojowe zlokalizowane na działkach własnych oraz 

miejsca postojowe zlokalizowane w zatokach pasów 

drogowych” 

dz. nr ewid. od 40/1 

do 40/10 obręb ewid. 

Zakłady Zamienie 

§ 6 pkt 13 tekstu 

planu 
  +   + 

posiedzenie Rady Gminy 

Lesznowola w dniu 

26.02.2013 r. 

2. 

Wnosi o zmianę brzmienia §16 ust 2 

zamiast: 

„Zakazuje się lokalizowania funkcji usługowych 

uciążliwych dla środowiska.” 

powinno być: 

„Z wyłączeniem terenu 3MU, zakazuje się lokalizowania 

funkcji usługowych uciążliwych dla środowiska.” 

§ 16 ust. 2 tekstu 

planu 
  +   + 

posiedzenie Rady Gminy 

Lesznowola w dniu 

26.02.2013 r. 

3. 

15.01.2013 2 

Wnosi o ustalenie wysokości zabudowy (z wyłączeniem 

zabudowy gospodarczej i garażowej) na nie więcej niż 

20 m. 

dz nr ewid. 8/5 obręb 

ewid. Zamienie 

2MU   +   + 

posiedzenie Rady Gminy 

Lesznowola w dniu 

26.02.2013 r. 

4. 

Wnosi o zmianę brzmienia §6 pkt 13 

zamiast: 

„miejscu parkingowym – w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej należy przez to rozumieć 

również miejsca postojowe w garażach i na podjazdach 

do garaży;” 

powinno być: 

„miejscu parkingowym – w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej należy 

przez to rozumieć również miejsca postojowe 

w garażach i na podjazdach do garaży;” 

§ 6 pkt 13 tekstu 

planu 
  +   + 

posiedzenie Rady Gminy 

Lesznowola w dniu 

26.02.2013 r. 

II wyłożenie do publicznego wglądu 

5. 01.08.2013 1 

Wskazuje, że plan powinien określać zasady 

kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie 

z wymogami studium. 

  
§ 3 ust 2 pkt 

2 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

6.   
Proponuje zastąpienie nazwy „teren” nazwą „jednostka 

terenowa”. 

 §6 pkt 2 tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 
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7. 

  

Wnosi o wprowadzenie bezwzględnego zakazu 

prowadzenia działalności mogących powodować 

przekroczenie standardów jakości środowiska poza 

terenem, w którym jest ona prowadzona, a w przypadku 

zlokalizowania lokalu usługowego w budynku 

mieszkaniowym – poza lokalem, w którym prowadzona 

jest działalność. 

 

§6 pkt 3 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

8. 

Proponuje rozszerzenie definicji linii zabudowy 

nieprzekraczalnej tak aby obowiązywała również dla 

ramp, pochylni, tarasów, zadaszeń, małej architektury 

oraz części podziemnych budynków wystających 

powyżej 1 m względem rzędnej terenu istniejącego 

i reklam. 

§6 pkt 6 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

9. 

Proponuje zmianę definicji wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej na: „ udział powierzchni terenu 

biologicznie czynnego w powierzchni działki 

stanowiącego niezabudowany w żaden sposób grunt 

rodzimy, określony procentowo”. 

§6 pkt 8 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

10. Zarzuca brak definicji pojęcia „działka budowlana”. § 6 tekstu planu   +   +   

11. 

Wnosi o wprowadzenie ustalenia planu w brzmieniu: „ 

W przypadku działek z inwestycjami istniejącymi lub 

posiadającymi prawomocne pozwolenia na budowę 

każda z wydzielanych części musi spełniać wszystkie 

wymagania planu dotyczące wskazanych minimalnych 

powierzchni (dot. podziału nieruchomości), a także 

powierzchni zabudowy, wskaźników intensywności 

zabudowy, wskaźnika intensywności , powierzchni 

biologicznie czynnej itp.”. 

§ 9 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

12. Zarzuca brak definicji pojęcia „działka”. § 6 tekstu planu   +   +   

13. 
Zarzuca brak definicji pojęcia „infrastruktura 

techniczna”. 
§ 6 tekstu planu 

  
+ 

  
+ 

  

14. 

Wnosi o zmianę definicji wskaźnika intensywności 

zabudowy na: „iloraz sumy powierzchni wszystkich 

kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie 

zewnętrznym wszystkich obiektów” (zamiast wszystkich 

budynków). 

§ 6 pkt 7 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

15. 

Proponuje wprowadzenie dodatkowego pojęcia 

„wskaźnik zabudowy – należy przez to rozumieć 

stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich 

obiektów zlokalizowanych na działce do powierzchni tej 

działki, którego wartość nie może być przekroczona” 

oraz  wnosi o wprowadzenie obowiązku zapewnienia 

wskaźnika zabudowy na poziomie maks. 0,3-0,4. 

§ 6 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

16. 

Proponuje zmianę definicji wysokość zabudowy tak aby 

odnosiła się ona do rzędnych istniejącego terenu lub 

znacznie ograniczyć wysokość dopuszczalnej 

zabudowy. 

§ 6 pkt 9 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

17. 

Proponuje ograniczenie wysokości attyk do 0,5 m oraz 

elementów instalowanych na dachach (urządzenia 

instalacyjne i obudowy tych urządzeń) np. do 2 metrów 

i wprowadzenie odpowiednich zmian w tym zakresie 

w definicji wysokości zabudowy. 

§ 6 pkt 9, Dział II  

tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

18. 

Wnosi o określenie jako podstawowego przeznaczenia 

terenu funkcji mieszkaniowej, a jako przeznaczenie 

uzupełniające funkcję usługową. 

§ 8 ust. 1 pkt 

1 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 
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19. 

  

Wnosi o ograniczenie powierzchni usług do max. 15% 

powierzchni wszystkich obiektów zrealizowanych 

w danym terenie. 

 
§ 8 ust. 1 pkt 

1 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

20. 

Proponuje dodanie po słowach „na danym terenie” słów 

„i nie oddziaływujące w żaden sposób na otoczenie 

i tereny sąsiednie”. 

§ 8 ust. 2 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

21. 

Proponuje  wykreślenie z § 9 ust. 4 portierni i budynków 

śmietnikowych oraz pozostawienie wiat śmietnikowych 

i budynków tymczasowych . 

§ 9 ust. 4 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

22. 

Proponuje ograniczenie wielkości oraz typów 

dopuszczalnych reklam na terenie UP (ograniczenie do 

3m2 wielkości jednej reklamy, max. 12 m2 na budynku, 

wykluczenie możliwości instalowania pojedynczych 

liter jako osobnych reklam). 

§ 11 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

23. 

Wnosi o dopisanie zakazu lokalizowania reklam 

przeszkadzających, utrudniających czy też negatywnie 

oddziaływujących na otaczającą zabudowę i jej 

mieszkańców (wpływ nie może także wykraczać poza 

obszar objęty planem). 

§ 11 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

24. 

Należy ograniczyć wysokość zabudowy również dla 

infrastruktury technicznej lub całkowicie wykreślić 

§ 12 pkt . 

§ 12 pkt 2 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

25. 

Wnosi o dodanie w § 13 po słowach „obiektów 

handlowych” słów: „ o łącznej powierzchni sprzedaży 

na danym Terenie (w znaczeniu tego słowa w definicji 

planu) większej niż….”. 

§ 13 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

26. 

Uważa, że w zapisach dot. ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu środowiska kulturowego 

nie odniesiono się do istniejącego stanu środowiska 

i przyrody (nie zachowuje się pojedynczych drzew 

i szpalerów drzew, brak jest przepisów dot. ochrony 

lokalnej fauny). 

Rozdział 5 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

27. 

Wnosi o uzupełnienie ustaleń planu o ustalenia dot. 

ograniczenia ewentualnej uciążliwości do granic działki 

budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny 

zgodnie z zapisami studium. 

Rozdział 5 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

28. 
Wnosi o wykreślenie z § 16 oraz § 25 pkt 1 słów: 

„napowietrzne”. 

§ 16, § 25 pkt 

1 tekstu planu 

  
+ 

  
+ 

  

29. 

Wnosi o dopisanie w tekście planu możliwości 

przekształcenia dróg wewnętrznych w drogi publiczne 

za zgodą właścicieli. 

§ 20 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

30. 

Wnosi o opracowanie szczegółowych wytycznych 

dotyczących zatok autobusowych, szczegółowego 

schematu przyszłej komunikacji autobusowej oraz 

wprowadzenie wyników analizy do ustaleń planu. 

§ 20 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

31. 
Wnosi o określenie minimalnej szerokości jezdni. § 20 pkt 5 tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

32. 

Wnosi o określenie minimalnej wielkości placów na 

zakończeniu dróg z uwzględnieniem wymagań placów 

do zawracania wozów straży pożarnej. 

§ 20 pkt 6 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

33. 

Wnosi o ograniczenie dopuszczalnej wielkości zatok 

postojowych do 5 miejsc postojowych z nakazem 

oddzielenia kolejnych zatok pasem zieleni szerokości 

minimum 5 metrów (umożliwienie wprowadzenia 

nasadzeń). 

§ 20 pkt 7 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5895



34. 

  

Wnosi o wykreślenie możliwości bilansowania miejsc 

parkingowych w liniach rozgraniczających drogi 

wewnętrzne. 

 
§ 21 pkt 1 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

35. 

Wnosi o zwiększenie minimalnych wymagań co do 

ilości miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami 

studium . 

§ 21 tekstu planu 

  

+ 

  

+ 

  

36. 

Uważa za absurdalny przepis mówiący o dostosowaniu 

potrzeb parkingowych do rzeczywistych potrzeb 

inwestora. 

§ 21 lit b tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

37. 
Wnosi o wykluczenie tranzytu sieci przez części 

podziemne budynków. 

§ 22 pkt 2 tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

38. 

Wnosi o ograniczenie w planie możliwości lokalizacji 

ew. stacji trafo, wspólnych kotłowni, kominów, 

masztów, itp. 

§ 22 pkt 3 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

39. 
Wnosi o zwiększenie ilości nawalnego deszczu co 

najmniej do 220l/s/ha terenu w czasie 15 minut. 

§ 24 pkt 2 tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

40. 
Wnosi o wykluczenie możliwości retencjonowania wód 

poza granicami własnej nieruchomości. 

§ 24 pkt 3 tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

41. 

Wnosi aby zaproponowaną możliwość odprowadzania 

wód była poprzedzona obowiązkiem modernizacji 

rowów melioracyjnych. 

§ 24 pkt 4 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

42. 

Wnosi o wprowadzenie rzeczywistych wymagań 

z zakresu chłonności gruntów istniejących na danym 

terenie. 

§ 24 pkt 5 tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

43. 
Wnosi o wykluczenie agregatów prądotwórczych jako 

źródeł energii. 

§ 25 pkt 3 tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

44. 
Wnosi o wykluczenie możliwości realizacji inwestycji 

ogrzewanych paliwem stałym. 
§ 27 tekstu planu 

  
+ 

  
+ 

  

45. 
Uważa, że wszystkie przyjęte w planie wskaźniki 

intensywności są za wysokie. 

Dział II tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

46. 

Wnosi o zwiększenie wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej na wszystkich terenach do 

minimum 25%. 

Dział II tekstu 

planu 

  

+ 

  

+ 

  

47. 
Zarzuca brak wytycznych dot. formy budynków 

i możliwości wykorzystania materiałów. 

Dział II tekstu 

planu 

  
+ 

  
+ 

  

48. 

Wnosi o ograniczenie powierzchni użytkowej lokali 

usługowych z 50% do 25 %. 

§ 33 pkt 1 lit. d 

tekstu planu 

(9MU) 

  

+ 

  

+ 

  

49. 

Wnosi o ograniczenie zabudowy gospodarczej i garaży 

z 20% do 7%. 

§ 33 pkt 1 lit. e 

tekstu planu 

(9MU) 

  

+ 

  

+ 

  

50. 

Wnosi o ograniczenie wskaźnika intensywności 

zabudowy z 2,5 do 1,0. 

§ 33 pkt 2 lit. 

a tekstu planu 

(9MU) 

  

+ 

  

+ 

  

51. 

Wnosi o zmniejszenie wysokości zabudowy do 12 m 

zgodnie ze studium (dla zabudowy gospodarczej 

i garażowej do 5 m). 

§ 33 pkt 2 lit. c 

tekstu planu 

(9MU) 

  

+ 

  

+ 

  

52. 

Wnosi o ograniczenie wysokości dominanty do 15 m. § 33 pkt 2 lit. d 

tekstu planu 

(9MU) 

  

+ 

  

+ 

  

53. 

Wnosi o ograniczenie zabudowy gospodarczej i garaży 

z 20% do 7%. 

§ 34 pkt 1 lit. c 

tekstu planu 

(9MU) 

  

+ 

  

+ 

  

54. 

Wnosi o ograniczenie wskaźnika intensywności 

zabudowy z 2,5 do 1,0. 

§ 34 pkt 2 lit. 

a tekstu planu 

(1UP) 

  

+ 

  

+ 
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55. 

  

Wnosi o zwiększenie wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej do 25%. 

 § 34 pkt 2 lit. b 

tekstu planu (1UP) 

  
+ 

  
+ 

  

56. 

Wnosi o zmniejszenie wysokości zabudowy do 12 m 

zgodnie ze studium (dla zabudowy gospodarczej 

i garażowej do 5 m). 

§ 34 pkt 2 lit. c 

tekstu planu (1UP) 

  

+ 

  

+ 

  

57. 
Wnosi o ograniczenie wysokości dominanty do 15 m. § 34 pkt 2 lit. d 

tekstu planu (1UP) 

  
+ 

  
+ 

  

58. Wnosi o ustalenie lokalizacji zjazdów z dróg KDL. §35 tekstu planu   +   +   

59. Wnosi o nakazanie obsadzenia dróg zielenią wysoką. §35 tekstu planu   +   +   

60. 

Wnosi o zwiększenie szerokości w liniach 

rozgraniczających do 15 m. 

§ 35 ust. 1 pkt 

1 lit. c tekstu 

planu (1KDL) 

§ 35 ust. 1 pkt 2 lit 

c tekstu planu 

(2KDL) 

  

+ 

  

+ 

  

61. 

Zauważa, że nie ustalono położenia południowej linii 

rozgraniczającej. 

§ 35 ust. 1 pkt 

4 tekstu planu 

(4KDD) 

  

+ 

  

+ 

  

62. 

Wnosi o ustalenie lokalizacji zjazdów na teren 1UP. § 35 ust. 1 pkt 

5 tekstu planu 

(5KDD) 

  

+ 

  

+ 

  

63. 
Wnosi o dostosowanie załącznika graficznego do 

wnioskowanych zmian. 
rysunek planu 

  
+ 

  
+ 

  

64. 

Wnosi uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko 

dotyczące dopisania ochrony wód oraz fauny i flory, 

uwzględnienia potrzeby kształtowania przestrzeni 

publicznych, propozycji rozwiązań dla wskazanych 

w planie zagrożeń i uciążliwości, zmian 

krajobrazowych, braku zagrożenia przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu, ilości zieleni). 

prognoza 

oddziaływania na 

środowisko 

  

+ 

  

+ 

  

65. 

29.08.2013 2 

Wnosi o zmianę dla terenów 9MU minimalnej 

powierzchni działki na nie mniej niż 400 m2. 

  
9MU 

  
+ 

  
+ 

  

66. 
Wnosi o nie ustalanie dla terenów 9MU minimalnej 

szerokości frontu działki oraz kąta nachylenia dachu. 
9MU 

  
+ 

  
+ 

  

67. 

Wnosi o ustalenie dla terenów 9MU zakazu 

lokalizowania ogrodzeń, z wyjątkiem murków 

i ogrodzeń wydzielających ogródki lokatorskie. 

9MU 

  

+ 

  

+ 

  

III wyłożenie do publicznego wglądu 

68. 

31.01.2014 

 

30.01.2014 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

Podnoszą, że określenie „zabudowa gospodarcza 

i garaże towarzyszące zabudowie o przeznaczeniu 

podstawowym” jest nieprecyzyjne i pozwala na 

realizację zabudowy niezwiązanej z zabudową 

podstawową, a jedynie realizowanej obok niej. Wnosi 

o zastąpienie tego określenia pojęciem „zabudowy 

gospodarczej i garaży służących zabudowie 

o przeznaczeniu podstawowym” 

--- 
8MW - §31 

ust. 1 tekstu planu 
  + 

  

+ 

  

69. 

Wnoszą o obniżenie wskaźnika intensywności 

zabudowy na 2. --- 

8MW - §31 

ust. 2 tekstu planu 

pkt a 

  + 

  

+ 

  

70. 

Wnoszą o ustalenie wskaźnika pow. biologicznie 

czynnej na 25 % dla terenów 1MW-6MW oraz 40% dla 

terenu 7MW, przy założeniu zmiany definicji pow. biol. 

czynnej i określeniu, że ma nią być tylko powierzchnia 

na gruncie rodzimym, lub na 35 % dla terenów 1MW-

6MW oraz 50% dla terenu 7MW gdy takiej zmiany 

definicji w planie nie będzie. 

--- 
8MW - §31 

ust. 2 tekstu planu 
  + 

  

+ 
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71. 

  

Wnoszą o obniżenie wysokości zabudowy (z 

wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej) do 

nie więcej niż 14 m zgodnie ze studium. 

--- 8MW   + 

  

+ 

  

72. 

Wnoszą o dodanie zapisu o koniecznym zachowaniu osi 

widokowej z ulicy Waniliowej w kierunku kościoła 

w Dawidach Bankowych ze względu na zachowanie 

walorów widokowych i porządku urbanistycznego. 

--- 8MW   + 

  

+ 

  

73. 

Wnoszą o obniżenie wskaźnika intensywności 

zabudowy z 2,5 do 1,8, ze względu na brak 

wystarczającej infrastruktury zwłaszcza drogowej, aby 

zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną terenów 

oraz brak wystarczającej ilości terenów usług 

publicznych. 

--- 

9MU - §33 

ust. 2 pkt a tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

74. 

Wnoszą o zmianę wskaźnika pow. biologicznie czynnej 

na 40%. --- 

9MU - §33 

ust. 2 pkt b tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

75. 

Wnoszą o ograniczenie przeznaczenia terenu wyłącznie 

do usług publicznych i zabudowy gospodarczej i garaży 

służących zabudowie usług publicznych. 

--- 

1UP - §34 

ust. 1 pkt a, b, c 

tekstu planu 

  + 

  

+ 

  

76. 

Wnoszą o obniżenie wskaźnika intensywności 

zabudowy na 2. --- 

1UP - §34 

ust. 2 pkt a tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

77. 
Wnoszą o zmianę wskaźnika pow. biologicznie czynnej 

na 30%. 
--- 

1UP - §34 

ust. 2 tekstu planu 
  + 

  
+ 

  

78. 

Wnoszą o obniżenie wysokości zabudowy (z 

wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej) do 

nie więcej niż 14 m zgodnie ze studium 

--- 

1UP - §34 

ust. 2 pkt c tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

79. Wnoszą o poszerzenie drogi 1KDL do 18 metrów. --- 1KDL   +   +   

80. 

Wnoszą o wprowadzenie nakazu realizacji szpalerów 

drzew wzdłuż dróg. --- 

Tereny 

komunikacji, §35 

tekstu planu 

  + 

  

+ 

  

81. 
Wnoszą o określenie w definicji pow. biol. czynnej, że 

jest to pow. na gruncie rodzimym. 
--- 

§6 pkt 8 tekstu 

planu 
  + 

  
+ 

  

82. 

Wnoszą o uzupełnienie definicji uciążliwości dla 

środowiska o emisję promieniowania 

elektromagnetycznego, hałasu i wibracji. 

--- 
§6 pkt 5 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

83. Zarzucają brak definicji działki budowlanej. --- ---   +   +   

84. 

Wnoszą o zmianę definicji wysokości zabudowy na 

zgodną z definicją zawartą w § 6 Rozporządzenia 

ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub jako punkt 

odniesienia przyjąć rzędna istniejącego terenu. 

--- 
§6 pkt 9 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

85. 

Uważają, że nieprzekraczalna linia zabudowy powinna 

obowiązywać również dla pochylni, ramp, tarasów, 

zadaszeń, a także części podziemnych budynków 

wystających powyżej 1m względem rzędnej terenu 

istniejącego. 

--- 
§6 pkt 4 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

86. 

Wnoszą o rezygnację z obowiązku zachowania 

nieprzekraczalnej linii zabudowy dla portiernia i wiat 

można dopuścić wyłącznie pod warunkiem ograniczenia 

ich powierzchni np. do 6 m2. 

--- ---   + 

  

+ 

  

87. 

Wnoszą o wykreślenie §12 ust. 2 dotyczącego braku 

ograniczeń dla lokalizacji infrastruktury technicznej 

z zakresu łączności publicznej. 

--- 
§12 ust. 2 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 
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88. 

  

Wnoszą o wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów 

handlowych o pow. sprzedaży większej niż 300 m2 na 

całym obszarze objętym planem lub na obszarach  9MU 

I 1UP. 

--- §13 tekstu planu   + 

  

+ 

  

89. 

Wnoszą o wprowadzenie zakazu lokalizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko bez wyjątków określonych w §15 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

--- 
§15 ust. 1 pkt 1 i 

2 tekstu planu 
  + 

  

+ 

  

90. 

Wnoszą o dodanie zakazu lokalizacji przedsięwzięć 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko 

z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej oraz 

powiązanych z nią parkingów i garaży, placówek 

edukacyjnych, obiektów sportowych, a także dróg 

z powiązaną z wymienionymi inwestycjami zabudową 

techniczną. 

--- 
§15 ust. 1 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

91. 

Zarzucają brak nakazu zachowania istniejących drzew 

lub ich szpalerów, oraz obowiązku dokonania nasadzeń 

drzew i zieleni urządzonej na powierzchni biologicznie 

czynnej. 

---     + 

  

+ 

  

92. 

Zarzucają brak terenów parków, zieleńców, terenów 

rekreacyjnych, choć studium nakazuje zapewnienie 

takich terenów. 

---     + 

  

+ 

  

93. 

Zarzucają że projekt planu nie przewiduje rozwiązań 

szczegółowych dla zachowania żyjących na terenie 

Zamienia populacji dzikich zwierząt. 

---     + 

  

+ 

  

94. 

Podnoszą, że ulica Arakowa nie jest w stanie obsłużyć 

komunikacyjnie osiedla o intensywnej zabudowie, które 

ma powstać na terenach objętych projektem planu oraz 

sąsiednich oraz wnosi o wykonanie symulacji 

przepustowości ulicy przy wzięciu pod uwagę 

docelowej liczby mieszkańców. 

---     + 

  

+ 

  

95. 

Wnoszą o zwiększenie wymaganego wskaźnika miejsc 

parkingowych do 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal 

mieszkalny. 

--- 
§21 ust. 1 pkt d 

tekstu planu 
  + 

  

+ 

  

96. 

Wnoszą o wykreślenie §24 ust. 3 w którym dopuszcza 

się retencję wód opadowych i roztopowych w oparciu 

o urządzenia położone poza granicami własnej 

nieruchomości, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki 

wód opadowych i nakazanie retencjonowania wód na 

własnej działce. 

--- 
§24 ust. 3 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

97. 

Wnoszą o wprowadzeni zakazu stosowania paliw 

stałych jako wyłącznego sposobu ogrzewania ze 

względu na szkodliwość dla środowiska. 

--- §26 tekstu planu   + 

  

+ 

  

98. 

Wnoszą o wykluczenie możliwości sytuowania masztów 

antenowych o wysokości powyżej 2 m oraz stacji 

bazowych telefonii komórkowej. 

--- §27 tekstu planu   + 

  

+ 

  

99. 

30.01.2014 18 

Podnosi, że określenie „zabudowa gospodarcza i garaże 

towarzyszące zabudowie o przeznaczeniu 

podstawowym” jest nieprecyzyjne i pozwala na 

realizację zabudowy niezwiązanej z zabudową 

podstawową, a jedynie realizowanej obok niej. Wnosi 

o zastąpienie tego określenia pojęciem „zabudowy 

gospodarczej i garaży służących zabudowie 

o przeznaczeniu podstawowym”. 

--- 
8MW - §31 

ust. 1 tekstu planu 
  + 

  

+ 

  

100. 

Wnosi o pozostawienia wskaźnika intensywności 

zabudowy na obowiązującym poziomi e – nie więcej niż 

1. 

--- 

8MW - §31 

ust. 2 pkt a tekstu 

planu 

  + 

  

+ 
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101. 

  

Wnosi o pozostawienie wskaźnika pow. biologicznie 

czynnej na poziomie 50 %. --- 

8MW - §31 

ust. 2 pkt b tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

102. 

Wnosi o obniżenie wysokości zabudowy (z 

wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej) do 

nie więcej niż 14 m zgodnie ze studium. 

--- 8MW   + 

  

+ 

  

103. 

Wnosi o dodanie zapisu o koniecznym zachowaniu osi 

widokowej z ulicy Waniliowej w kierunku kościoła 

w Dawidach Bankowych ze względu na zachowanie 

walorów widokowych i porządku urbanistycznego. 

--- 8MW   + 

  

+ 

  

104. 

Wnosi o pozostawienia wskaźnika intensywności 

zabudowy na obowiązującym poziomie – nie więcej niż 

0,5. 

--- 

9MU - §33 

ust. 2 pkt a tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

105. 

Wnosi o pozostawienie wskaźnika pow. biologicznie 

czynnej na poziomie 50 %. --- 

9MU - §33 

ust. 2 pkt b tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

106. 

Wnosi o ograniczenie przeznaczenia terenu wyłącznie 

do usług publicznych oraz zabudowy gospodarczej 

i garaży służących zabudowie usług publicznych. 

--- 

1UP - §34 

ust. 1 pkt a, b, c 

tekstu planu 

  + 

  

+ 

  

107. 

Wnosi o pozostawienia wskaźnika intensywności 

zabudowy na obowiązującym poziomi e – nie więcej niż 

0,3. 

--- 

1UP - §34 

ust. 2 pkt a tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

108. 

Wnosi o pozostawienie wskaźnika pow. biologicznie 

czynnej na poziomie 70 %. --- 

1UP - §34 

ust. 2 pkt b tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

109. 

Wnosi o obniżenie wysokości zabudowy (z 

wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej) do 

nie więcej niż 12 m. 

--- 

1UP - §34 

ust. 2 pkt c tekstu 

planu 

  + 

  

+ 

  

110. Wnosi o poszerzenie drogi 1KDL do 18 metrów. --- 1KDL   +   +   

111. 

Wnosi o wprowadzenie nakaz realizacji szpalerów 

drzew wzdłuż dróg. --- 

Tereny 

komunikacji, §35 

tekstu planu 

  + 

  

+ 

  

112. 
Wnosi o określenie w definicji pow. biol. czynnej, że 

jest to pow. na gruncie rodzimym. 
--- 

§6 pkt 8 tekstu 

planu 
  + 

  
+ 

  

113. 

Wnosi o uzupełnienie definicję uciążliwości dla 

środowiska o emisję promieniowania 

elektromagnetycznego, hałasu i wibracji. 

--- 
§6 pkt 5 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

114. Zarzuca brak definicji działki budowlanej. --- ---   +   +   

115. 

Wnosi o zmianę definicji wysokości zabudowy na 

zgodną z definicją zawartą w § 6 Rozporządzenia 

ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub jako punkt 

odniesienia przyjąć rzędna istniejącego terenu. 

--- 
§6 pkt 9 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

116. 

Uważa, że nieprzekraczalna linia zabudowy powinna 

obowiązywać również dla pochylni, ramp, tarasów, 

zadaszeń, a także części podziemnych budynków 

wystających powyżej 1m względem rzędnej terenu 

istniejącego. 

--- 
§9 pkt 4 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

117. 

Wnosi o rezygnację z obowiązku zachowania 

nieprzekraczalnej linii zabudowy dla portiernia i wiat 

można dopuścić wyłącznie pod warunkiem ograniczenia 

ich powierzchni np. do 6 m2. 

--- ---   + 

  

+ 

  

118. 

Wnosi o wykreślenie §12 ust. 2 dotyczącego braku 

ograniczeń dla lokalizacji infrastruktury technicznej 

z zakresu łączności publicznej. 

--- 
§12 ust. 2 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 
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119. 

  

Wnosi o wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów 

handlowych o pow. sprzedaży większej niż 300 m2 na 

całym obszarze objętym planem lub na obszarach 9MU 

I 1UP. 

--- §13 tekstu planu   + 

  

+ 

  

120. 

Wnosi o wprowadzenie zakazu lokalizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko bez wyjątków określonych w §15 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

--- 
§15 ust. 1 pkt 1 i 

2 tekstu planu 
  + 

  

+ 

  

121. 

Wnosi o dodanie zakazu lokalizacji przedsięwzięć 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko 

z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej oraz 

powiązanych z nią parkingów i garaży, placówek 

edukacyjnych, obiektów sportowych, a także dróg 

z powiązaną z wymienionymi inwestycjami zabudową 

techniczną. 

--- 
§15 ust. 1 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

122. 

Zarzuca brak nakazu zachowania istniejących drzew lub 

ich szpalerów, oraz obowiązku dokonania nasadzeń 

drzew i zieleni urządzonej na powierzchni biologicznie 

czynnej. 

--- ---   + 

  

+ 

  

123. 

Zarzuca brak terenów parków, zieleńców, terenów 

rekreacyjnych, choć studium nakazuje zapewnienie 

takich terenów. 

--- ---   + 

  

+ 

  

124. 

Zarzuca że projekt planu nie przewiduje rozwiązań 

szczegółowych dla zachowania żyjących na terenie 

Zamienia populacji dzikich zwierząt. 

--- ---   + 

  

+ 

  

125. 

Podnosi, że ulica Arakowa nie jest w stanie obsłużyć 

komunikacyjnie osiedla o intensywnej zabudowie, które 

ma powstać na terenach objętych projektem planu oraz 

sąsiednich oraz wnosi o wykonanie symulacji 

przepustowości ulicy przy wzięciu pod uwagę 

docelowej liczby mieszkańców . 

--- ---   + 

  

+ 

  

126. 

Wnosi o zwiększenie wymaganego wskaźnika miejsc 

parkingowych do 2 miejsc parkingowych na 1 lokal 

mieszkalny. 

--- 
§21 ust. 1 pkt d 

tekstu planu 
  + 

  

+ 

  

127. 

Wnosi o wykreślenie §24 ust. 3 w którym dopuszcza się 

retencję wód opadowych i roztopowych w oparciu 

o urządzenia położone poza granicami własnej 

nieruchomości, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki 

wód opadowych i nakazanie retencjonowania wód na 

własnej działce. 

--- 
§24 ust. 3 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 

  

128. 

Wnosi o wprowadzeni zakazu stosowania paliw stałych 

jako wyłącznego sposobu ogrzewania ze względu na 

szkodliwość dla środowiska. 

--- §26 tekstu planu   + 

  

+ 

  

129. 

Wnosi o wykluczenie możliwości sytuowania masztów 

antenowych o wysokości powyżej 2 m oraz stacji 

bazowych telefonii komórkowej. 

--- §27 tekstu planu   + 

  

+ 

  

130. 

30.01.2014 19 

Wnoszą o zmianę intensywności zabudowy na 1,0. --- 8MW, 9MU   +   +   

131. 
Wnoszą o zmianę maksymalnej powierzchni zabudowy 

na 30 %. 
--- 8MW, 9MU   + 

  
+ 

  

132. 
Wnoszą o zmianę minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej na 50%. 
--- 8MW, 9MU   + 

  
+ 

  

133. 
Wnoszą o zmianę maksymalnej wysokości zabudowy na 

14 m, nie więcej niż 4 kondygnacje. 
--- 8MW, 9MU   + 

  
+ 

  

134. 
Wnoszą o określenie stawki % dla ustalenia opłaty 

planistycznej w wysokości 30%. 
--- §30 tekstu planu   + 

  
+ 

  

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5895



135. 

  

Wnoszą o zwiększenie wymaganego wskaźnika miejsc 

parkingowych do 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal 

mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej. 

--- §21 tekstu planu   + 

  

+ 

  

136. 

Wnoszą o doprecyzowanie definicji wskaźnika pow. 

biologicznie czynnej poprzez wskazanie, że jest to 

określony procentowo udział powierzchni terenu 

biologicznie czynnego na gruncie rodzimym 

w powierzchni działki. 

--- §6 tekstu planu   + 

  

+ 

  

137. 

Wnoszą o wykreślenie z projektu planu §33 pkt 1 lic c 

(rezygnacja z lokalizacji zabudowy usługowej 

wolnostojącej). 

--- 

9MU, 

§33 pkt 1 lic c 

tekstu planu 

  + 

  

+ 

  

138. 

30.01.2014 

20 

 

21 

Wnosi o usunięcie ustaleń dot. frontu działki dla 

zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej. dz. nr ewid. 40/1, 

40/2, 40/3, 40/4, 

40/5, 40/6, 40/7, 

40/8, 40/9, 40/10 

obręb Zamienie 

§18 pkt 2 lit 

a tekstu planu 
  + 

  
+ 

  

139. 

Wnosi o zmianę definicji, tak aby do powierzchni 

biologicznie czynnej nie były zaliczane takie elementy 

jak płyty ażurowe wypełnione trawą na miejscach 

parkingowych, inne utwardzenia z zastosowaniem płyt 

ażurowych , trawniki na dachach budynków. 

§6 pkt 8 tekstu 

planu 
  + 

  

+ 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 73/VIII/2015 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 

dla części obrębu Zamienie – część III. 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy : 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują w szczególności 

sprawy: 

1) budowy i utrzymania dróg gminnych; 

2) budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, budowy i utrzymania sieci kanalizacji, utrzymania czystości 

i porządku. 

§ 2. Określa się sposób realizacji inwestycji wskazanych w § 1 ust. 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i ochronie środowiska, finansach publicznych. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 ust. 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 

postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 

określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie 

porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie 

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ww. ustawy) lub w oparciu o budżet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie 

art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 

zm.). 
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