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UCHWAŁA Nr 73/VII/2011 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lesznowola dla części wsi Mysiadło. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi 
zmianami) oraz na podstawie art. 20 i 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póňniejszymi zmianami) w zwiņzku z 
uchwałņ nr 462/XXXIV/09 Rady Gminy Leszno-
wola z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przystņ-
pienia do sporzņdzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lesznowola dla częņci wsi Mysiadło, po zbada-
niu i stwierdzeniu zgodnoņci z zapisami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Lesznowola (przyjętym 
uchwałņ Rady Gminy Lesznowola nr 30/IV/2011 
z dnia 15 marca 2011r.) Rada Gminy w Leszno-
woli na wniosek Wójta Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lesznowo-
la dla częņci wsi Mysiadło zwanņ dalej „pla-
nem”, polegajņcņ na przeznaczeniu terenów 
pod: 

- zabudowę mieszkaniowņ, 

- zabudowę usługowņ, 

- drogi publiczne, 

- infrastrukturę technicznņ. 

2. Plan składa się z następujņcych częņci:  

1) częņci tekstowej planu stanowiņcej treņń ni-
niejszej uchwały; 

2) częņci graficznej, na którņ składa się rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiņcej załņcznik  
nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, 
stanowiņcego załņcznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŊņ do zadań wła-
snych gminy, oraz o zasadach ich finanso-

wania, stanowiņcego załņcznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 2. Granica planu została okreņlona na ry-
sunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały: 

1) od północy: północna granica Gminy Lesz-
nowola; 

2) od zachodu: zachodnie granice działek 102, 
110; 

3) od południa: zgodnie z rysunkiem planu; 

4) od wschodu: wschodnia granica działek 
137/3, 137/4, 101 – droga, 142/2, 142/4, 143. 

§ 3.1. W zakresie kształtowania ogólnej struk-
tury funkcjonalnej ustala się: 

1) Wyklucza się na terenach objętych planem 
lokalizacje obiektów uciņŊliwych dla otocze-
nia, gdzie potencjalna uciņŊliwoņń musi się 
zamykań w granicach działki; wyjņtek stano-
wiņ inwestycje celu publicznego w zakresu 
dróg i infrastruktury technicznej; 

2) lokalizację funkcji mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług nieuciņŊli-
wych, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem [MN(U)]:  

a) dopuszcza się na działkach mieszkanio-
wych wprowadzanie nieuciņŊliwych usług 
towarzyszņcych zabudowie mieszkanio-
wej, z preferencjņ usług wbudowanych w 
obiekty mieszkalne, 

b) dopuszcza się lokalizowanie usług wolno 
stojņcych na działkach mieszkaniowych, 
pod warunkiem, Ŋe udział w wykorzysta-
niu powierzchni działki przez te usługi nie 
będzie większy niŊ 30% powierzchni dział-
ki;  

3) dopuszcza się na max. 30% powierzchni te-
renu MN(U) stosowanie działek z przeznacze-
niem na funkcję usługowņ; 

4) lokalizację terenu komunikacji ulicznej zbior-
czej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
[KDZ]; 
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5) lokalizację terenu komunikacji ulicznej dojaz-

dowej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem [KDD]; 

6) lokalizację ciņgu pieszo – jezdnego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem [KPJ]; 

7) dopuszczone formy zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i usługowej oraz rodzaje 
usług okreņlone zostały w rozdziale Ustale-
niach szczegółowe. 

2. Plan wyklucza lokalizacje funkcji uciņŊli-
wych: przemysłu, produkcji oraz usług uciņŊli-
wych. 

§ 4.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

5) parametrów i wskaňników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uŊytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej; 

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

10) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.  

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczņcych: 

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

2) szczegółowych zasad i warunków scalenia i 
podziału nieruchomoņci; 

3) obszarów rehabilitacji istniejņcej zabudowy; 

4) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz 
terenów słuŊņcych organizacji imprez maso-
wych. 

§ 5.1. Rysunek planu odnosi wybrane ustale-
nia zawarte w niniejszej uchwale do terenu obję-
tego granicami planu. 

2. Następujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granica planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

4) przeznaczenie terenów (oznaczone symbo-
lami literowymi i cyfrowym); 

5) klasyfikacja funkcjonalna dróg i ulic oznaczo-
na symbolami literowymi i cyfrowymi; 

6) zieleń wzdłuŊ cieku wodnego.  

3. Następujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu majņ charakter informacyjny: 

1) istniejņca linia elektroenergetyczna ņredniego 
napięcia 15kV wraz ze strefņ uciņŊliwoņci; 

2) słupowa stacja transformatorowa; 

3) wymiary miedzy elementami przestrzennymi. 

§ 6. Wszelkie decyzje administracyjne naleŊy 
sporzņdziń według ustaleń szczegółowych, o 
których mowa w rozdziale 3, w stosunku do ob-
szarów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi 
i z uwzględnieniem ustaleń ogólnych dotyczņ-
cych zasad kształtowania struktury funkcjonalno 
– przestrzennej, zasad ochrony i kształtowania 
ņrodowiska przyrodniczego i kulturowego, uwa-
runkowań kształtowania układu drogowo-
ulicznego, zasad zapewnienia obsługi inŊynie-
ryjnej, o których mowa w rozdziale 2. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

1. Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleŊy przez to rozumień ustalenia 
planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale – naleŊy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałę Rady Gminy Lesznowola doty-
czņcņ Zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Leszno-
wola dla częņci wsi Mysiadło, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – na-
leŊy przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi; 
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4) rysunku planu – naleŊy przez to rozumień 

rysunek planu na mapie w skali 1:1000 sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŊań na danym terenie wyzna-
czonym liniami rozgraniczajņcymi (min. 
70% terenu i min. 70% powierzchni uŊytko-
wej budynków zlokalizowanych na działce 
inwestycyjnej) w tym terenie; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia in-
ne niŊ podstawowe, które uzupełniajņ lub 
wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe 
(max. 30% terenu i max. 30% powierzchni 
uŊytkowej budynków zlokalizowanych na 
działce inwestycyjnej); w tym terenie; 

7) terenie – naleŊy przez to rozumień teren o 
okreņlonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi; 

8) zabudowie jednorodzinnej - naleŊy rozu-
mień zabudowę jednorodzinnņ w myņl Pra-
wa budowlanego; 

9) zabudowie usługowej lub usługach - naleŊy 
przez to rozumień obiekt budowlany lub 
pomieszczenia w budynkach o innym prze-
znaczeniu podstawowym niŊ usługowe oraz 
urzņdzenia słuŊņce do działalnoņci, której 
celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoņci, a 
nie do działalnoņci wytwarzajņcej bezpo-
ņrednio, metodami przemysłowymi, dóbr 
materialnych; 

10) usługach i działalnoņci gospodarczej uciņŊ-
liwej - naleŊy przez to rozumień zarówno 
usługi jak i działalnoņń gospodarczņ, któ-
rych uciņŊliwoņń wykracza poza granice 
działki, mogņce znaczņco oddziaływań na 
ņrodowisko, dla których sporzņdzenie rapor-
tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ņro-
dowisko jest lub moŊe byń wymagane; 

11) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
rozumień przez to częņń działki budowlanej 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-
zabudowana powierzchniowo lub kubatu-
rowo w głņb gruntu, na nim oraz nad nim; 
nie stanowiņca nawierzchni dojazdów i 
dojņń pieszych, pokryta trwałņ roņlinnoņciņ 
lub uŊytkowanņ rolniczo. Typowņ po-
wierzchniņ biologicznie czynnņ sņ tereny 
towarzyszņce zabudowie, trawniki, zbiorniki 
wodne powierzchniowe, uprawy rolne. W 
szczególnoņci za powierzchnię biologiczna 
nie uznaje się: zieleni projektowanej na da-

chach i ņcianach budynków oraz budowli 
naziemnych i podziemnych; 

12) działkach nowo wydzielanych – naleŊy przez 
to rozumień działki, których podział geode-
zyjny dokonany został po uprawomocnieniu 
się niniejszego planu lub wynika z rozwiņ-
zań przestrzennych planu (np. rozcięcie ist-
niejņcej działki na częņci w wyniku wytycze-
nia nowej drogi); 

13) działce inwestycyjnej – naleŊy przez to ro-
zumień działkę lub zespół działek, których 
zagospodarowanie ustalono na podstawie 
jednego pozwolenia na budowę; 

14) działkach istniejņcych – naleŊy przez to ro-
zumień działki, których podział geodezyjny 
dokonany został przed uprawomocnieniem 
się niniejszego planu; 

15) wskaňnikach intensywnoņci zabudowy – 
naleŊy przez to rozumień stosunek łņcznej 
powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji naziemnych budynku lub budynków 
do powierzchni działki, na której stoi ów 
budynek lub budynki; 

16) wysokoņci zabudowy – naleŊy przez to ro-
zumień nieprzekraczalnņ liczbę kondygnacji 
naziemnych oraz nieprzekraczalny pionowy 
wymiar budynku, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego przy najniŊej połoŊonym 
wejņciu do budynku do najwyŊszego punktu 
przekrycia dachu; 

17) przebudowie - naleŊy rozumień roboty bu-
dowlane w myņl Prawa budowlanego; 

18) remoncie – naleŊy rozumień roboty budow-
lane w myņl Prawa budowlanego; 

19) odnawialnych ňródłach energii – naleŊy 
przez to rozumień urzņdzenia wytwarzajņce 
ciepło lub energię elektrycznņ wykorzystu-
jņce energię wody, słońca, wiatru, ziemi, 
biopaliw ciekłych; 

20) paliwach najmniej szkodliwych dla ņrodo-
wiska - naleŊy przez to rozumień paliwa, 
których spalanie nie powoduje przekrocze-
nia wartoņci wskaňników dopuszczalnej 
emisji jednostkowej, okreņlonych przez 
prawo w roku uŊytkowania instalacji spala-
jņcych paliwo; paliwami najmniej szkodli-
wymi dla ņrodowiska sņ m.in. gaz ziemny, 
wodór, alkohole, estry olejów pochodzenia 
roņlinnego, ciekłe lub gazowe alkany, bio-
masa oraz pochodne węglowodorów o ni-
skiej zawartoņci siarki i metali cięŊkich; 

21) kogeneracji rozproszonej - naleŊy przez to 
rozumień skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła grzewczego w układach 
połoŊonych w bezpoņrednim sņsiedztwie 
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odbiorców energii; do ňródeł rozproszonego 
wytwarzania zalicza się ňródła spełniajņce 
następujņce wymagania: moc nie przekra-
czajņca 100MWe, rozwój nie jest planowany 
centralnie, przyłņczone sņ najczęņciej do 
sieci rozdzielczej; 

22) W stosunku do pojęń nie zdefiniowanych w 
słowniczku – naleŊy stosowań definicje za-
warte w przepisach szczególnych. 

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 8.1. Przedmiotem ustaleń planu, odnoņnie 
przeznaczenia terenów, sņ: 

1) MN(U) - funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
z dopuszczeniem usług nieuciņŊliwych; 

2) KDZ - tereny komunikacji publicznej klasy 
zbiorczej; 

3) KDD - tereny komunikacji publicznej klasy 
dojazdowej; 

4) KPJ - tereny komunikacji pieszo – jezdnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uza-
sadnionych przypadkach okreņla się przeznacze-
nie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszcze-
nia.  

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogņ 
byń w całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub częņciowo 
na cele przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, na zasadach ustalonych w dalszych 
przepisach. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9.1. W zakresie zabudowy: 

1) W zakresie wprowadzenia nowych obiektów: 

a) ustala się utrzymanie charakteru zabudo-
wy poprzez stosowanie rozwiņzań archi-
tektonicznych skojarzonych z istniejņcņ w 
sņsiedztwie zabudowņ (m.in. kształt da-
chów, kolorystyka, proporcje otworów 
okiennych); 

b) W terenach [MN(U)] – - ustala się lokali-
zowanie na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego (działki mieszka-
niowe), - dopuszcza się lokalizowanie bu-
dynku usługowego o powierzchni całkowi-
tej nie większej niŊ 30% powierzchni bu-
dynku mieszkalnego (działki mieszkanio-
wo – usługowe), - dopuszcza się wbudo-
wanie nieuciņŊliwych drobnych usług w 
budynek mieszkalny pod warunkiem, Ŋe 
usługi nie będņ zajmowały więcej niŊ 30% 
powierzchni uŊytkowej obiektu podsta-
wowego (działki mieszkaniowe), - dopusz-

cza się na max. 30% powierzchni terenu 
MN(U) stosowanie działek z przeznacze-
niem na funkcję usługowņ (działki usłu-
gowe), - dopuszcza się lokalizację obiektu 
(budynku lub obiektu o lekkiej konstrukcji) 
pomocniczego (np.: gospodarczego, gara-
Ŋowego); 

2) ustala się w zakresie dachów dla nowych 
inwestycji: 

a) ustala się geometrię dachów: - dla budyn-
ków - wielopołaciowe lub płaskie, 

b) ustala się spadek połaci dachowych: - dla 
wszystkich budynków - płaskie t.j. do 15st 
lub 30-45 st.+/- 5%, 

c) ustala się w obszarze planu pokrycie: - dla 
wszystkich budynków mieszkalnych - da-
chówkņ, blacho-dachówkņ, gontem, papņ, 

d) ustala się w obszarze planu pokrycie w ko-
lorze: czerwonym, brņzowym, grafitowym 
lub zbliŊonym do nich; 

3) ustala się w zakresie elewacji: - wykonanie 
elewacji w tynku bņdň cegle, - kolorystyka ja-
sna: biała, beŊowa, Ŋółta i jednorodna dla 
obiektów na działce, - dopuszcza się stoso-
wanie elementów drewnianych, szklanych 
lub kamiennych w wykończeniu elewacji. 

2. W zakresie ogrodzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym, Ŋe 
dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoņci omi-
nięcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoņci mniejszej niŊ 
10m. muszņ zostań cofnięte o minimum 2,0m 
w stosunku do linii rozgraniczajņcej ustalonej 
w planie; 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań się na zewnņtrz działki; 

4) linia ogrodzenia winna przebiegań w odle-
głoņci min. 0,5m od gazociņgu; 

5) nakazuje się kształtowanie ogrodzeń w spo-
sób zapewniajņcy widocznoņń w rejonie 
skrzyŊowań i wlotów ulic; 

6) wyklucza się stosowanie ogrodzeń pełnych z 
przęsłami wypełnionymi prefabrykatami be-
tonowymi; 

7) całkowita wysokoņń ogrodzenia nie moŊe 
przekraczań 1,8m, gdzie wysokoņń cokołu 
powinna wynosiń max. 0,30m; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 150 – 30615 – Poz. 4784 
 
8) ogrodzenia powyŊej cokołu powinny byń 

aŊurowe, przy czym powierzchnia aŊuru win-
na wynosiń: 

a) min. 25% powierzchni aŊurowej częņci 
ogrodzenia między słupami – dla płotów 
drewnianych, 

b) min. 60% powierzchni ogrodzenia - dla 
płotów pozostałych; 

9) dopuszcza się materiały uŊyte do budowy 
ogrodzeń: 

a) elementy drewniane, 

b) przęsła metalowe, 

c) cegła klinkierowa, 

d) elementy kamienne. 

3. Przy szczegółowym opracowaniu projek-
tów budowlanych i zagospodarowania działek 
naleŊy uwzględniń postanowienia właņciwych 
przepisów i norm w zakresie, m.in.: 

1) zagospodarowania działki z uwzględnieniem 
przepisów z zakresu ochrony przeciwpoŊaro-
wej obiektów i terenów; 

2) projektowania zabudowy zgodnie z obowiņ-
zujņcymi przepisami budowlanymi; 

3) zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpoŊa-
rowe z ewentualnym uwzględnieniem hy-
drantów naziemnych zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami przeciwpoŊarowymi; 

4) zaprojektowanie dróg poŊarowych umoŊli-
wiajņcych dojazd i dostęp dla jednostek ra-
towniczo – gaņniczych straŊy poŊarnej zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami przeciwpo-
Ŋarowymi. 

4. W odniesieniu do budynków i budowli 
znajdujņcych się pomiędzy liniņ rozgraniczajņcņ 
terenu a liniņ zabudowy dopuszcza się ich re-
monty, zabrania się ich rozbudowy lub nadbu-
dowy dla częņci budynków znajdujņcej się poza 
liniami zabudowy. 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 10. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego 

1. Plan wprowadza nakaz zachowania standar-
dów ņrodowiskowych zawartych w ustawie 
Prawo Ochrony Ņrodowiska. 

2. Wyklucza się lokalizację funkcji uciņŊliwych 
na całym obszarze objętym planem, z wyjņt-
kiem inwestycji celu publicznego w zakresie 
dróg i infrastruktury technicznej. 

 

3. Ustala się ochronę istniejņcych zadrzewień z 
wyłņczeniem drzew owocowych. 

1) w odniesieniu do zadrzewień nadwodnych 
dopuszcza się niezbędne wycinki wynika-
jņce z potrzeb utrzymania droŊnoņci ukła-
du cieków wodnych oraz budowy układu 
komunikacyjnego, zgodnie z przepisami 
szczególnymi w tym z zakresu prawa 
ochrony przyrody i prawa wodnego; 

4. Ustala się obowiņzek, dla nowo lokalizowa-
nej i istniejņcej zabudowy, podłņczenia do 
gminnych urzņdzeń inŊynieryjnych, a w 
szczególnoņci do kanalizacji sanitarnej i 
wodociņgu. 

5. Nie dopuszcza się czasowego stosowania 
szamb i studni, z wyłņczeniem stosowania 
studni dla celów gospodarczych i p.poŊ. 

6. Ustala się stosowanie jako noņników ener-
getycznych paliw najmniej szkodliwych dla 
ņrodowiska. 

7. Ustala się obowiņzek wydzielenia na kaŊdej 
działce miejsca na gromadzenie posegre-
gowanych odpadów przed ich wywiezie-
niem. 

8. Dla terenów [MN(U)] przyjęto wartoņń pro-
gowņ poziomu hałasu dopuszczalnego dla 
terenu zabudowy mieszkaniowej. 

9. W sytuacji, gdy poziom hałasu zostanie 
przekroczony, ustala się stosowanie mate-
riałów budowlanych bņdň rozwiņzań kon-
strukcyjnych dňwiękochłonnych. 

10. Plan ustala wyposaŊenie zabudowy w pełnņ 
infrastrukturę technicznņ (wod. - kan.). 

11. Ņcieki deszczowe z terenów usługowych 
naleŊy odprowadziń do kanalizacji deszczo-
wej. 

§ 11. W zakresie kształtowania ņrodowiska 
przyrodniczego Ustala się normatyw minimal-
nego udziału powierzchni biologicznie czynnej 
dla kaŊdej działki inwestycyjnej zgodnie z usta-
leniami § 15 ust. 1 pkt 9. 

§ 12. W zakresie warunków wodno - grunto-
wych i ochrony powierzchni ziemi 

1. W zakresie ochrony powierzchni ziemi naka-
zuje się kształtowanie powierzchni terenu na 
działkach w sposób zabezpieczajņcy sņsied-
nie tereny i ulice przed spływem wód opa-
dowych na sņsiednie tereny. 

2. W zakresie ochrony układu hydrograficznego: 

1) ustala się zachowanie istniejņcego układu 
rowów melioracyjnych (w tym podziem-
nego Kolektora B-4 wzdłuŊ ulicy Kuropa-
twy), zaņ wszelkie roboty budowlane w ich 
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sņsiedztwie i oddziaływujņce na nie naleŊy 
przeprowadzań zgodnie z przepisami 
szczególnymi z zakresu prawa wodnego 
oraz w uzgodnieniu z administratorem Ko-
lektora; 

2) dopuszcza się wprowadzenie niezbędnych 
zmian wynikajņcych z potrzeb wzrostu re-
tencji wodnej, ochrony przeciwpoŊarowej 
lub przeciwpowodziowej oraz budowy 
układu komunikacyjnego; 

3) w zakresie odprowadzenia wód opado-
wych obowiņzujņ zapisy § 20 ust. 3. 

3. W zakresie gospodarki wodnej: 

1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-
nych ņcieków do gruntu, do wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

2) zakazuje się realizacji przedsięwzięń po-
wodujņcych zanieczyszczenie ņrodowiska 
naturalnego, w tym urzņdzeń do poboru 
wód, jeņli ich zapotrzebowanie na wodę 
mogłoby naruszań równowagę lokalnych 
zasobów wodnych; 

3) ustala się obowiņzek stosowania rozwiņ-
zań technicznych ograniczajņcych obniŊa-
nie poziomu wód gruntowych dla przed-
sięwzięń realizowanych poniŊej poziomu 
wód gruntowych; 

4) ustala się zagospodarowanie wód opado-
wych na działkach poprzez odprowadzenie 
ich do gruntu na terenie własnej działki; 

5) ustala się obowiņzek wprowadzenia sys-
temu odwadniajņcego dla układu komuni-
kacyjnego wyposaŊonego w systemy pod-
czyszczajņce wody opadowe i roztopowe. 

§ 13. W zakresie ochrony i kształtowania kra-
jobrazu kulturowego 

1. Na całym obszarze planu zakazuje się lokali-
zowania funkcji uciņŊliwych z zastrzeŊeniem 
§ 10 ust. 2. 

2. Ustala się maksymalnņ wysokoņń obiektów 
zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 10. 

3. Na całym obszarze planu zakazuje się lokali-
zowania budynków, jako dominant architek-
tonicznych, zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 
10. 

4. W odniesieniu do nowych realizacji ustala się 
stosowanie wyłņcznie zabudowy o charakte-
rze zabudowy jednorodzinnej wolnostojņcej, 
bliňniaczej i szeregowej. 

5. Ustala się utrzymanie i wzbogacenie walo-
rów krajobrazu naturalnego poprzez zacho-
wanie istniejņcych cieków wodnych z zieleniņ 

im towarzyszņcņ wskazanych na rysunku 
planu. 

6. Ustala się utwardzenie nawierzchni jezdni w 
ulicach publicznych w obszarze planu z wy-
korzystaniem jednorodnego materiału. 

5. Ustalenia dotyczące wymagań  
wynikających z potrzeb kształtowania  

przestrzeni publicznych 

§ 14.1. W odniesieniu do przestrzeni ciņgów 
komunikacyjnych ogólnodostępnych: 

1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej 
architektury i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej w liniach rozgraniczajņcych ulic; 

2) w przypadku rozdzielenia ruchu pieszego i 
jezdni, w rejonach przejņń pieszych, ustala się 
stosowanie obniŊeń w krawęŊnikach. 

2. Stosowanie reklam spełniajņcych następu-
jņce warunki: 

1) zakazuje się instalowania reklam w prze-
strzeni ulic, pomiędzy ich liniami rozgranicza-
jņcymi; 

2) dopuszcza się instalowanie tablic informa-
cyjnych o powierzchni do 1,5m2 na terenie 
posesji, wkomponowanych w ogrodzenie lub 
w elewację budynku; 

3) zakazuje się montowania reklam na: 

a) na drzewach, 

b) ogrodzeniach w rejonie skrzyŊowań i wy-
lotów ulic w sposób utrudniajņcy widocz-
noņń, 

4) Ustalenia pkt 2 nie dotyczņ gminnego syste-
mu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

6. Ustalenia dotyczące parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 15.1. W zakresie kształtowania ogólnej 
struktury przestrzennej ustala się: 

1) normatyw minimalnej wielkoņci nowo wy-
dzielanej działki z tolerancjņ 10% dla działek o 
funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo – 
usługowej: 

a) minimalna powierzchnia działki 240m2 – 
dla jednego budynku w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej szeregowej, 

b) minimalna powierzchnia działki 400m2 - 
dla jednego budynku w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej bliňniaczej, 

c) minimalna powierzchnia działki 800m2 - 
dla jednego budynku w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej; 
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2) normatyw minimalnej wielkoņci nowo wy-

dzielanej działki z tolerancjņ 10% dla działek o 
funkcji usługowej:  

a) minimalna powierzchnia działki 400 m2 - 
dla jednego budynku; 

3) dopuszcza się mniejsze wydzielenia jedynie 
w celu: 

a) powiększenia sņsiedniej nieruchomoņci, 

b) lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

c) wydzielenia dojazdu do nowoprojektowa-
nych działek budowlanych; 

4) w wyniku podziału terenu na działki budow-
lane naleŊy zachowań wartoņci uŊytkowe 
zgodne z przeznaczeniem w planie wszyst-
kich fragmentów terenu pozostałych po po-
dziale, z zachowaniem innych ustaleń planu; 

5) dopuszcza się zabudowę na działkach mniej-
szych niŊ okreņlone w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów funkcjonalnych, pod 
warunkiem: 

a) podział został dokonany przed uprawo-
mocnieniem się planu i pod warunkiem 
zachowania pozostałych ustaleń planu,  

b) dokonania podziału na podstawie przepi-
sów odrębnych, bez względu na datę do-
konania tego podziału, niezaleŊnie od 
ustaleń planu; 

6) dla działek mniejszych zabudowanych i wy-
dzielonych przed uprawomocnieniem niniej-
szego planu, dopuszcza się zachowanie i ad-
aptację (modernizację) istniejņcej zabudowy, 
o ile zostanņ zachowane pozostałe ustalenia 
planu; 

7) front nowo wydzielanych działek budowla-
nych: 

a) dla budynku w zabudowie szeregowej – 
min. 6m, 

b) dla budynku w zabudowie bliňniaczej – 
min. 10m, 

c) dla budynku w zabudowie wolnostojņcej – 
min. 14m; 

8) kņt pomiędzy granicņ działki a liniņ rozgrani-
czajņcņ pasa drogowego: 90-120 st. z toleran-
cjņ 10 st.; 

9) normatyw minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej dla kaŊdej nowej działki 
inwestycyjnej: 

a) z zabudowa mieszkaniowņ – min. 50% 

 

b) z zabudowa usługowņ i mieszkaniowo - 
usługowņ – min. 30% 

10) maksymalna wysokoņń obiektów: 

a) max wysokoņń budynków - 3 kondygna-
cje naziemne (w tym poddasze uŊytko-
we) tj. max 12m od poziomu gruntu ro-
dzimego do najwyŊszego punktu prze-
krycia dachu; plan wyklucza stosowanie 
dominant architektonicznych, 

b) max wysokoņń obiektów inŊynieryjnych 
typu maszty, anteny telekomunikacyjne 
(wysokoņń obiektów wolnostojņcych lub 
lokalizowanych na dachach wraz z wyso-
koņciņ budynków) – 50m n.p.t.; 

11) wskaňniki intensywnoņci zabudowy dla kaŊ-
dej działki inwestycyjnej w terenach 
[MN(U)]: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 0,9, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo – usługo-
wej i usługowej – 1,2; 

12) odległoņń nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

a) od linii rozgraniczajņcej drogi zbiorczej 
KDZ (ul. Kuropatwy) – min. 10m, 

b) od linii rozgraniczajņcej drogi dojazdo-
wej [KDD] – min. 5m., 

c) od linii rozgraniczajņcych ciņgu pieszo – 
jezdnego KPJ (ul Zakręt) – min. 5m lub 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) ulic dojazdowych wewnętrznych [KDw] 
nie wyznaczonych na rysunku planu – 
min. 4m., 

e) od górnej skarpy rowu – kanału meliora-
cyjnego - min. 5m. 

2. W zakresie dachów - obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w § 9 ust. 1 pkt 2. 

3. W zakresie ogrodzeń - obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w § 9 ust. 2. 

4. W zakresie magazynowania i zbiórki odpa-
dów komunalnych: 

1) naleŊy zapewniń obowiņzek segregacji odpa-
dów i surowców wtórnych oraz nakaz gro-
madzenia i usuwania odpadów niebezpiecz-
nych wyselekcjonowanych z odpadów ko-
munalnych, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, 

2) naleŊy zapewniń na kaŊdej działce budowla-
nej miejsca na magazynowanie, w tym na se-
lektywnņ zbiórkę odpadów. 
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6. Ustalenia dotyczące granic  
i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie,  
ustalonej na podstawie odrębnych przepisów 

§ 16.1. Budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi powinny byń sytuowane 
poza zasięgiem uciņŊliwoņci okreņlonym w 
przepisach o ochronie ņrodowiska. 

2. Plan wprowadza szczególne uwarunkowa-
nia dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoŊonych w zasięgu strefy szkodli-
wego oddziaływania linii elektroenergetycznej 
SN. 

1) ustala się zasięg strefy szkodliwego oddzia-
ływania elektroenergetycznej linii SN wyno-
szņcej po 7,0 metrów w kaŊdņ stronę od osi 
linii SN; 

2) na terenach połoŊonych w zasięgu stref, o 
których mowa w pkt 1, ustala się zakaz reali-
zacji obiektów kubaturowych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi tj: 

a) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego 
przebywania ludzi w zwiņzku z prowadzo-
nņ działalnoņciņ gospodarczņ, turystycznņ, 
rekreacyjnņ, 

b) zakazuje się lokalizowania budynków 
mieszkalnych i wymagajņcych szczególnej 
ochrony: internaty, Ŋłobki, przedszkola i 
podobne. 

3. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoņci publicznej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług zgodnie z przepisami 
odrębnymi z dziedziny telekomunikacji i ochrony 
ņrodowiska. 

§ 17.1. Obszar planu znajdujņ się poza grani-
cami Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu. 

2. Granica WOChK przebiega ponad północ-
nņ granicņ opracowania, po terenach Dzielnicy 
Warszawa – Ursynów. 

7.7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 18.1. Nie wskazuje się terenów przeznaczo-
nych do przeprowadzenia scalenia i podziału, a 
co za tym idzie nie ustala się szczegółowych 
warunków scalenia i podziału nieruchomoņci. 

2. Ustalenia dotyczņce parametrów nowo 
wydzielonych działek zawarto w § 15 ust. 1 

 

 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

oraz infrastruktury technicznej 

§ 19.1. Ustalenia w zakresie obsługi komuni-
kacyjnej. 

1) układ dróg publicznych na terenie objętym 
planem stanowi istniejņca ulica zbiorcza 
[KDZ] – ul. Kuropatwy oraz istniejņca ulica 
Zakręt [KPJ] oraz projektowana ulica dojaz-
dowa [KDD]; 

2) układ komunikacyjny wspomagajņ we-
wnętrzne ulice dojazdowe [KDw] nie wskaza-
ne na rysunku planu; 

3) wyznaczone na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi pasy komunikacji drogowej 
publicznej majņ przebieg okreņlony ņciņle, a 
podana szerokoņń w liniach rozgraniczajņ-
cych jest szerokoņciņ okreņlonņ ņciņle. 

2. Ustalenia w zakresie szerokoņci pasów te-
renu wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi 
dla poszczególnych ulic: 
1) istniejņca ulica Kuropatwy [KDZ] – odległoņń 

od granicy z m.st. Warszawņ do południowej 
linii rozgraniczajņcej ulicy – 9m., rozdzielenie 
ruchu kołowego i pieszego; 

2) projektowana ulica dojazdowa [KDD] – szero-
koņń w liniach rozgraniczajņcych 10m., roz-
dzielenie ruchu kołowego i pieszego; 

3) istniejņca ulica Zakręt - ciņg pieszo – jezdny 
[1KPJ] – szerokoņń w linach rozgraniczajņ-
cych 5m., przy czym ustala się zasadę soli-
darnego udziału w poszerzeniu pasa drogo-
wego ulicy Zakręt o pasy terenu o jednako-
wej szerokoņci wydzielone z działek leŊņcych 
po obydwu stronach ulicy; 

4) ulice dojazdowe wewnętrzne [KDw] – min. 
szerokoņń w liniach rozgraniczajņcych wyni-
kajņca z przepisów przeciwpoŊarowych oraz 
Prawa Budowlanego, ulice jednoprzestrzen-
ne. 

3. Ustalenia w zakresie zasad parkowania dla 
obszaru objętego planem: 

1) potrzeby parkingowe inwestorzy pokrywajņ 
na terenach własnych; 

2) w przypadku realizacji na działce zabudowy 
mieszkaniowej i zabudowy usługowej, miej-
sca parkingowe naleŊy obliczyń i zapewniń 
oddzielnie dla kaŊdej z funkcji; 

3) dla nowych inwestycji ustala się następujņce 
wskaňniki parkingowe: 

a) dla usług – min 3 stanowiska na 100m2 
powierzchni uŊytkowej, ale nie mniej niŊ  
2 stanowiska na obiekt usługowy, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – min 2 stanowiska na lokal 
mieszkalny. 
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§ 20.1. Ustala się ogólne zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry: 

1) ustala się pełne uzbrojenie inŊynieryjne dzia-
łek budowlanych w zakresie gminnej infra-
struktury technicznej: wodociņg rozbiorczy, 
kanalizacja sanitarna, gazociņg rozbiorczy, 
sień elektroenergetyczna nN i SN (kablowa 
lub linie napowietrzne), sień telefoniczna (ka-
blowa lub linie napowietrzne); 

2) ustala się wprowadzenie w nowo projekto-
wanych ulicach i utrzymanie w istniejņcych 
rezerwy terenów zabezpieczajņcej moŊliwoņń 
budowy wodociņgu rozbiorczego, kanalizacji 
sanitarnej, gazociņgu rozbiorczego linii elek-
troenergetycznych nN i SN, oņwietlenia 
ulicznego; 

3) ustala się utrzymanie istniejņcego krytego 
kanału melioracyjnego; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci na innych te-
renach, w tym na działkach prywatnych, w 
przypadku, gdy szerokoņń projektowanej uli-
cy oraz istniejņce zagospodarowanie sņsied-
nich terenów nie zezwala na poprowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej w liniach roz-
graniczajņcych ulicy publicznej zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrębnymi; 

5) przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy 
- w miarę moŊliwoņci - unikań kolizji z istnie-
jņcymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych 
rozwiņzań z operatorami systemów infra-
struktury technicznej. W przypadku nieunik-
nionej kolizji projektowanego zagospodaro-
wania z tymi elementami naleŊy je przenieņń 
lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań wynikajņcych z 
przepisów szczególnych oraz warunków 
okreņlonych przez operatora(ów). W szcze-
gólnoņci dotyczy to przebudowy napowietrz-
nych linii energetycznych ņredniego i niskie-
go napięcia na sieci kablowe; 

6) dopuszcza się, bez zmiany planu, zmianę 
lokalizacji przebiegu sieci i urzņdzeń infra-
struktury technicznej w przypadku, gdy na-
stņpi kolizja z projektowanņ zabudowņ, obiek-
tami i zagospodarowaniem terenu przewi-
dzianymi w planie do realizacji. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 
wodę z istniejņcych wodociņgów; 

2) ustala się rozbudowę sieci w oparciu o wo-
dociņgi w istniejņcych i projektowanych uli-
cach; 

3) ustala się realizację sieci rozbiorczych/ przy-
łņczy wodociņgowych wyłņcznie w liniach 
rozgraniczajņcych ulic/ciņgów pieszo - jezd-

nych o szerokoņci min. 5m, w miejscach do-
stępnych dla właņciwych słuŊb eksploatacyj-
nych. 

3. W zakresie odprowadzania ņcieków i wód 
opadowych: 

1) zakazuje się odprowadzania ņcieków (tak 
kanałowego jak i powierzchniowego) do 
gruntu; 

2) zakazuje się odprowadzania do kanalizacji 
sanitarnej ņcieków deszczowych (w tym z 
odwodnienia dróg) i wód melioracyjnych; 

3) ustala się odprowadzenie ņcieków sanitar-
nych do oczyszczalni ņcieków; 

4) ustala się realizację kanalizacji gminnej ogra-
niczonej do kanałów sanitarnych/ przykanali-
ków grawitacyjnych lub ciņnieniowych wy-
łņcznie w liniach rozgraniczajņcych ulic/ ciņ-
gów pieszo-jezdnych o szerokoņci min.5m, w 
miejscach dostępnych dla właņciwych słuŊb 
eksploatacyjnych; 

5) ustala się dla całego obszaru planu zasadę 
zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach własnych działek, ustala 
się zasadę powierzchniowego odwodnienia 
powierzchni utwardzonych dróg publicznych; 

6) ustala się zachowanie usytuowanego wzdłuŊ 
ulicy Kuropatwy podziemnego kolektora me-
lioracyjnego B-4; 

7) dopuszcza się odprowadzanie nadmiaru wód 
opadowych i roztopowych z odwodnienia 
powierzchni utwardzonych dróg publicznych 
do podziemnego kolektora melioracyjnego B-
4 usytuowanego wzdłuŊ ulicy Kuropatwy za 
zgodņ i na warunkach administratora tego 
urzņdzenia; 

8) ustala się zasadę uzbrojenia terenu wyprze-
dzajņco w stosunku do inwestycji mieszka-
niowych, zwłaszcza dla zabudowy szerego-
wej i wielkoņci działek 240m2, zakazuje się w 
okresie przejņciowym dopuszczenia odpro-
wadzania ņcieków do indywidualnych szamb, 
z zastrzeŊeniem ustaleń § 21 ust. 3. 

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych 
ňródeł ciepła zasilanych z sieci elektroenerge-
tycznej lub gazowej, olejem opałowym, ga-
zem płynnym lub innymi paliwami najmniej 
szkodliwymi dla ņrodowiska; 

2) dopuszcza się wykorzystanie do produkcji 
ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych 
ňródeł energii, w tym ňródeł kogeneracji roz-
proszonej. 

5. W zakresie gazyfikacji przewodowej: 

1) ustala się warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadań sieci gazowe zgodne z przepi-
sami odrębnymi; 
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2) ustala się zasadę gazyfikacji gazem ņrednio-

pręŊnym z istniejņcych gazociņgów w ulicach 
Kuropatwy i Zakręt zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

3) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 
gaz przewodowy dla odbiorców komunal-
nych zarówno na cele bytowo-gospodarcze 
jak i cele grzewcze; 

4) ustala się przebieg linii parkanów w odległo-
ņci min. 0,5m od gazociņgów; 

5) ustala się lokalizację szafek gazowych (otwie-
ranych na zewnņtrz od strony ulicy) w linii 
parkanów lub w miejscu uzgodnionym z za-
rzņdzajņcym sieciņ gazowņ; 

6) gazociņgi, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby się pod jezdniņ, naleŊy przenieņń 
w pas drogowy poza jezdnię w porozumieniu 
z zarzņdcņ sieci; 

7) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg naleŊy zabezpieczyń istniejņce gazociņgi 
przed uszkodzeniem przez cięŊki sprzęt bu-
dowlany i samochody. 

6. W zakresie elektroenergetyki: 

1) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania 
mocy elektrycznej; 

2) ustala się prowadzenie budowy sieci i urzņ-
dzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu i 
na warunkach okreņlonych przez właņciwego 
operatora tych urzņdzeń oraz w porozumie-
niu z właņciwym zarzņdcņ drogi; 

3) zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów takich gatunków, których naturalna wy-
sokoņń moŊe przekraczań 3m; 

4) nakazuje się przycinania drzew i krzewów 
rosnņcych pod liniami elektroenergetyczny-
mi; 

5) ustala się przyłņczanie obiektów do sieci elek-
troenergetycznej oraz przebudowę urzņdzeń 
elektroenergetycznych, powstałych w wyniku 
wystņpienia kolizji planu zagospodarowania 
działki (w tym równieŊ wynikajņcego ze 
zmiany przeznaczenia terenu) z istniejņcymi 
urzņdzeniami elektroenergetycznymi według 
zasad okreņlonych w przepisach prawa ener-
getycznego; 

6) ustala się realizację sieci i przyłņczy elektro-
energetycznych wyłņcznie w liniach rozgrani-
czajņcych ulic/ciņgów pieszo-jezdnych o sze-
rokoņci min. 5m, w miejscach dostępnych dla 
właņciwych słuŊb eksploatacyjnych; 

7) Linie SN 15 kV odpowiednio posiadajņ strefy 
ochronne wolne od zabudowy, 2 x 7,0m od 
osi linii. 

 

 

7. W zakresie telekomunikacji: 

1) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łņcznoņci publicznej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług zgodnie z 
przepisami odrębnymi z dziedziny telekomu-
nikacji i ochrony ņrodowiska; 

2) dopuszcza się realizację sieci w formie linii 
napowietrznych oraz linii kablowych lub po-
łņczeń radiowych. 
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi: 

1) ustala się zorganizowany i o powszechnej 
dostępnoņci w obszarze planu system zbie-
rania i ewakuacji odpadów stałych o charak-
terze komunalnym; 

2) ustala się obowiņzek zabezpieczenia przez 
właņcicieli nieruchomoņci moŊliwoņci segre-
gacji odpadów i surowców wtórnych oraz 
nakaz gromadzenia i usuwania odpadów 
niebezpiecznych wyselekcjonowanych z od-
padów komunalnych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

9. Ustalenia dotyczące sposobów  
i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania 

§ 21.1. Nie ustala się specjalnego sposobu i 
terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŊytkowania terenów, z zastrzeŊe-
niem ust. 2; dopuszcza się dotychczasowy spo-
sób zagospodarowania do czasu realizacji usta-
leń planu. 

2. Do czasu realizacji ustaleń planu w zakre-
sie realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej dopuszcza się utrzymanie gospodarstw rol-
niczych – ogrodniczych z moŊliwoņciņ prowa-
dzenia robót budowlanych w obiektach gospo-
darczych. 

3. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sa-
nitarnej i podłņczenia jej do oczyszczalni, do-
puszcza się dla zabudowy jednorodzinnej wol-
nostojņcej, bliňniaczej i małych obiektów usłu-
gowych moŊliwoņń gromadzenia ņcieków sani-
tarnych w zbiornikach bezodpływowych i wywóz 
taborem asenizacyjnym, pod warunkiem, Ŋe 
minimalna wielkoņń działki wynosi nie mniej niŊ 
800m2. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla obszarów funkcjonalnych 

§ 22. W odniesieniu do obszarów funkcjonal-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
[1.MN(U)] – [3.MN(U)] ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna: wolnostojņca, bliňniacza 
lub szeregowa; 
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2) dopuszczone: usługi nieuciņŊliwe zarówno 
towarzyszņce zabudowie mieszkaniowej, 
jak i na wydzielonych działkach usługo-
wych. 

2. Zasady i sposoby zabudowy i zagospodaro-
wania działki: 
1) wysokoņń zabudowy – zgodnie z § 15 ust. 

1 pkt 10; 

2) wskaňnik powierzchni biologicznie czynnej 
– zgodnie z § 15 ust.1 pkt 9; 

3) wskaňnik intensywnoņci zabudowy – 
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 11; 

4 minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2; 

5) w zakresie ogrodzeń zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 9 ust. 2; 

6) rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych zgodnie z ustalenia-
mi zawartymi w § 14 ust. 2; 

7) parametry dachów, ich pokrycie oraz do-
puszczalne rozwiņzania materiałowe w 
wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 9 ust. 1 
pkt 2 i 3. 

3. Ograniczenia w zagospodarowaniu: 

1) powierzchnia zajęta pod przeznaczenie 
usługowe nie moŊe przekroczyń 30% tere-
nu 

2) ochrona ņrodowiska przyrodniczego – 
zgodnie z § 10; 

3) ochrona warunków wodno – gruntowych 
– zgodnie z § 12; 

4) ograniczenia szczególne - zgodnie z § 16; 

5) linie zabudowy - zgodnie z § 15 ust. 1  
pkt 12 i z rysunkiem planu. 

6) W odniesieniu do budynków i budowli po-
za liniņ zabudowy – zgodnie z § 9 ust. 4. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) od strony drogi zbiorczej 1.KDZ – ul. Ku-
ropatwy zgodnie z § 19; 

2) od strony drogi projektowanej 1. KDD - 
zgodnie z § 19; 

3) od strony ciņgu pieszo-jezdnego 1.KPJ - 
zgodnie z § 19; 

4) ustala się zasady parkowania - zgodnie z 
§ 19 ust. 3. 

5. Zasady obsługi inŊynieryjnej: 

1) z urzņdzeń gminnych połoŊonych w li-
niach rozgraniczajņcych przylegajņcych 
ulic - zgodnie z § 20; 

2) w odniesieniu do tymczasowej obsługi in-
Ŋynieryjnej – zgodnie z § 21 ust. 3. 

6. Stawka opłat planistycznych: zgodnie z usta-
leniami § 24. 

§ 23. W odniesieniu do obszarów funkcjonal-
nych stanowiņcych publiczny układ drogowo – 
uliczny ustala się: 

 
l.p. Nazwa ulicy Symbol klasa techniczna /  

kategoria 
Szerokoņń w liniach 
rozgraniczajņcych 

Inwestycja o znaczeniu 
lokalnym (pl) bņdň ponad-

lokalnym (pp) 

1. Istniejņca  
Ul. Kuropatwy 

1. KDZ Zbiorcza / powiatowa 20m (w granicach 
planu 9m) 

pp 

2. projektowana 1.KDD Dojazdowa / gminna 10m. pl 

3. Istniejņca  
Ul. Zakręt 

1. KPJ Ciņg pieszo – jezdny / 
gminna 

5m. pl 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 24. Okreņla się, Ŋe w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego nie wzroņnie wartoņń tere-
nów objętych niniejszym planem. W zwiņzku z 
tym wysokoņń stawki procentowej, słuŊņcej nali-
czeniu jednorazowej opłaty zwiņzanej ze wzro-
stem wartoņci nieruchomoņci ustala się w wy-
sokoņci 0%. 

§ 25. Na terenie objętym planem tracņ moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalonego uchwałņ nr 
126/XX/99 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 

wrzeņnia 1999r. w sprawie zmiany w planie 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla częņci wsi Mysiadło i 
częņci wsi Nowa Iwiczna. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Lesznowola. 

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy. 

§ 28. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 150 – 30622 – Poz. 4784 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 150 – 30623 – Poz. 4784 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 73/VII/2011 
Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, 

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla częņci obrębu Mysiadło 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko, 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

Treņń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoņci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla nieruchomo-
ņci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Rozstrzygnięcie Rady Gminy, 
załņcznik do uchwały nr…… 

z dnia ……… 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

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

1. 22.02.2011  1. Niezgodnoņń projektu planu z ustaleniami Studium  
w zakresie dopuszczalnej zabudowy, powierzchni 
działek, p.b.cz. 

Poza obszarem 
planu 

Cały obszar planu  +    

2. Pogorszenie warunków funkcjonowania obszaru, 
obecne problemy z infrastrukturņ 

 +    

3. problemy z infrastrukturņ  J/N    

1) brak kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (istniejņca 
ciņnieniowa jest niewystarczajņca) – oczekiwanie od 
Gminy wykonania stosownych analiz jej funkcjono-
wania jako odpowiedň czy intensyfikacja zabudowy 
w obszarze planu jest realna 

 +    

2) Brak kanalizacji deszczowej oraz brak odwodnień 
powierzchniowych (rowy), wniosek o wybudowanie 
kanalizacji deszczowej 

 +    

3) Zbyt duŊe obciņŊenie ruchem samochodowym  
ul. Zakręt z „zagęszczonej” zabudowy, wniosek o nie 
wydawanie zezwoleń na podłņczenia indywidualne 
do ul. Zakręt (drodze nadano statut ciņgu pieszo-
jezdnego) i o udroŊnienie przejazdu ul. Wiejskiej do 
ul. Kuropatwy 

 +    

 +    

4) brak prawidłowej instalacji elektrycznej  
i telefonicznej w obszarze planu (częste awarie) - 
wniosek o wykonanie przekroju technicznego ulicy 
Zakręt wykazujņcego potrzebne szerokoņci ulicy dla 
prowadzenia sieci 

 +    

4. Uwagi szczegółowe:  J/N    

1) teren MN/U powinien byń terenem o funkcji 
mieszkaniowej i usług drobnych, nie zaņ usług 
nieuciņŊliwych, wniosek o usunięcie pojęcia usług 
nieuciņŊliwych 

 +    

2) nie dopuņciń stosowania usług wolnostojņcych  +    

3) usunięcie zapisów odnoņnie ustalenia 30% usług  
w odniesieniu do powierzchni terenów MN/U 

 +    

4) wprowadzenie zmienionej def budynku mieszkal-
nego (1 lub 2 lokale mieszkalne), usunięcie zapisów 
odnoņnie ustalenia 30% usług w odniesieniu do 
powierzchni terenów MN/U 

 +    

5) uszczegółowienie ustaleń dotyczņcych estetyki  +    

6) wprowadzenie obowiņzku stosowania zbiorników 
retencyjnych oraz instalacji rozsņczajacej 

 +    

7) wprowadzenie zakazu stosowania reklam wolnosto-
jņcych 

 +    

8) usuniecie działek o powierzchni 240m2  +    

9) usuniecie działek o powierzchni 400m2  +    

10) ustaliń p.b.cz. na poziomie 70%, jak to jest w planie  +    

11) zakaz lokalizacji obiektów o wysokoņci powyŊej 
12m, w tym masztów komunikacji zbiorowej 

 +    

12) zakaz lokalizowania obiektów usługowych oraz 
obniŊenie wskaňnika intensywnoņci z 1,2 do 0,9 

 +    

13) szerokoņń ul. Zakręt winna zostań poprzedzona 
wykonaniem przekroju i analizy i byń moŊe powięk-
szona 

 +    

14) korekta zapisu o odprowadzeniu ņcieków do gruntu  +    

15) usunięcie zapisu o dopuszczeniu zabudowy 
szeregowej na działkach 240m2 

 +    

16) dopuszczenie czasowego gromadzenia ņcieków 
sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych tylko 
dla budynków z 1 lokalem mieszkalnym na dział-
kach o powierzchni min. 800m2 

 +    

17) zapisy ustaleń szczegółowych dostosowań do 
zmian wynikajņcych z wniesionych uwag 

 +    

5. wniosek o uwzględnienie powyŊszych uwag  +    

6. wniosek o sporzņdzenie projektu MPZP dla terenu 
składajņcych wniosek w oparciu o przekazane uwagi 
do planu Mysiadło – ul. Zakręt 

 +    

2. 22.02.2011  1. Niezgodnoņń projektu planu z ustaleniami Studium  
w zakresie dopuszczalnej zabudowy, powierzchni 
działek, p.b.cz. 

Poza obszarem 
planu 

Cały obszar planu  +    

2. Pogorszenie warunków funkcjonowania obszaru  +    

3. obecne problemy z infrastrukturņ  J/N    

1) brak kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (istniejņca 
ciņnieniowa jest niewystarczajņca) – oczekiwanie od 
Gminy o wykonanie stosownych analiz jej funkcjo-
nowania jako odpowiedň czy intensyfikacja zabudo-
wy w obszarze planu jest realna 

 +    

2) Brak kanalizacji deszczowej oraz brak odwodnień 
powierzchniowych (rowy), wniosek o wybudowanie 
kanalizacji deszczowej 

 +    

3) Zbyt duŊe obciņŊenie ruchem samochodowym  
ul. Zakręt z „zagęszczonej” zabudowy, wniosek o nie 
wydawanie zezwoleń na podłņczenia indywidualne 
do ul. Zakręt (drodze nadano statut ciņgu pieszo-
jezdnego) i o udroŊnienie przejazdu ul. Wiejskiej do 
ul. Kuropatwy 

 +    
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   4) brak prawidłowej instalacji elektrycznej i telefonicz-
nej w obszarze planu (częste awarie) - wniosek o 
wykonanie przekroju technicznego ulicy Zakręt 
wykazujņcego potrzebne szerokoņci ulicy dla pro-
wadzenia sieci 

   +    

4. Uwagi szczegółowe:  J/N    

1) teren MN/U powinien byń terenem o funkcji 
mieszkaniowej i usług drobnych, nie zaņ usług 
nieuciņŊliwych, wniosek o usunięcie pojęcia usług 
nieuciņŊliwych 

 +    

2) nie dopuņciń stosowania usług wolnostojņcych  +    

3) usunięcie zapisów odnoņnie ustalenia 30% usług  
w odniesieniu do powierzchni terenów MN/U 

 +    

4) wprowadzenie zmienionej def budynku mieszkalne-
go (1 lub 2 lokale mieszkalne), usunięcie zapisów 
odnoņnie ustalenia 30% usług w odniesieniu do 
powierzchni terenów MN/U 

 +    

5) uszczegółowienie ustaleń dotyczņcych estetyki  +    

6) wprowadzenie obowiņzku stosowania zbiorników 
retencyjnych oraz instalacji rozsņczajacej 

 +    

7) wprowadzenie zakazu stosowania reklam wolnosto-
jņcych 

 +    

8) usuniecie działek o powierzchni 240m2  +    

9) usuniecie działek o powierzchni 400m2  +    

10) ustaliń p.b.cz. na poziomie 70%, jak to jest w planie  +    

11) zakaz lokalizacji obiektów o wysokoņci powyŊej 12m, 
w tym masztów komunikacji zbiorowej 

 +    

12) zakaz lokalizowania obiektów usługowych oraz 
obniŊenie wskaňnika intensywnoņci z 1,2 do 0,9 

 +    

13) szerokoņń ul. Zakręt winna zostań poprzedzona 
wykonaniem przekroju i analizy i byń moŊe powięk-
szona 

 +    

14) korekta zapisu o odprowadzeniu ņcieków do gruntu  +    

15) usunięcie zapisu o dopuszczeniu zabudowy 
szeregowej na działkach 240m2 

 +    

16) dopuszczenie czasowego gromadzenia ņcieków 
sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych tylko 
dla budynków z 1 lokalem mieszkalnym na działkach 
o powierzchni min 800m2 

 +    

17) zapisy ustaleń szczegółowych dostosowań do zmian 
wynikajņcych z wniesionych uwag 

 +    

5. wniosek o uwzględnienie powyŊszych uwag  +    

6. wniosek o sporzņdzenie projektu MPZP dla terenu 
składajņcych wniosek w oparciu o przekazane uwagi 
do planu Mysiadło – ul. Zakręt 

 +    

3. 11.03.2011  1. uwaga dotyczņca skali rysunku 1:1000 wymagajņcej 
precyzji rysowania oraz zastosowania opisu w częņci 
tekstowej 

119 1.MN/U 

1.KPJ 

 +    

2. przyspieszenie prac gminy przy realizacji  
ul. Projektowanej 

 +    

3. ograniczenie budownictwa wielorodzinnego 
wprowadzanego w zawoalowanej formie 

 +    

4. 11.03.2011  1. uwaga o wprowadzenie zakazu ruchu przejazdowego 
na ulicę Zakręt 

Działka nr ew. 
118/2 

1.MN/U 

1.KPJ 

 +    

2. przyspieszenie prac gminy przy realizacji  
ul. Projektowanej 

 +    

5. 11.03.2011  przyspieszenie prac gminy przy realizacji  
ul. Projektowanej 

Działka nr ew. 
118 

1,MN/U 

1.KPJ 

 +    

6. 11.03.2011  1. przyspieszenie prac gminy przy realizacji  
ul. Projektowanej 

Działka nr ew. 
118/1 

1,MN/U 

1.KPJ 

 +    

7. 11.03.2011  1. Niezgodnoņń projektu planu z ustaleniami Studium  
w zakresie dopuszczalnej zabudowy, powierzchni 
działek, p.b.cz. 

poza obszarem 
planu 

Cały obszar planu  +    

2. Pogorszenie warunków funkcjonowania obszaru  +    

3. obecne problemy z infrastrukturņ  J/N    

1) brak kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (istniejņca 
ciņnieniowa jest niewystarczajņca) – oczekiwanie od 
Gminy wykonania stosownych analiz jej funkcjono-
wania jako odpowiedň czy intensyfikacja zabudowy 
w obszarze panu jest realna 

 +    

2) Brak kanalizacji deszczowej oraz brak odwodnień 
powierzchniowych (rowy), wniosek o wybudowanie 
kanalizacji deszczowej 

 +    

3) Zbyt duŊe obciņŊenie ruchem samochodowym  
ul. Zakręt z „zagęszczonej” zabudowy, wniosek o nie 
wydawanie zezwoleń na podłņczenia indywidualne 
do ul. Zakręt (drodze nadano statut ciņgu pieszo-
jezdnego) i o udroŊnienie przejazdu ul. Wiejskiej do 
ul. Kuropatwy 

 +    

4) brak prawidłowej instalacji elektrycznej i telefonicz-
nej w obszarze planu (częste awarie) - wniosek o 
wykonania przekroju technicznego ulicy Zakręt 
wykazujņcego potrzebne szerokoņci ulicy dla prowa-
dzenia sieci 

 +    

4. Uwagi szczegółowe:  J/N    

1) teren MN/U powinien byń terenem o funkcji 
mieszkaniowej i usług drobnych, nie zaņ usług 
nieuciņŊliwych, wniosek o usunięcie pojęcia usług 
nieuciņŊliwych 

 +    

2) nie dopuņciń stosowania usług wolnostojņcych  +    

3) usunięcie zapisów odnoņnie ustalenia 30% usług  
w odniesieniu do powierzchni terenów MN/U 

 +    

4) wprowadzenie zmienionej def budynku mieszkalne-
go (1 lub 2 lokale mieszkalne), usunięcie zapisów 
odnoņnie ustalenia 30% usług w odniesieniu do 
powierzchni terenów MN/U 

 +    

5) uszczegółowienie ustaleń dotyczņcych estetyki  +    

6) wprowadzenie obowiņzku stosowania zbiorników 
retencyjnych oraz instalacji rozsņczajacej 

 +    

7) wprowadzenie zakazu stosowania reklam wolnosto-
jņcych 

 +    

8) usuniecie działek o powierzchni 240m2  +    

9) usuniecie działek o powierzchni 400m2  +    

10) ustaliń p.b.cz. na poziomie 70%, jak to jest w planie  +    

11) zakaz lokalizacji obiektów o wysokoņci powyŊej 
12m, w tym masztów komunikacji zbiorowej 

 +    

12) zakaz lokalizowania obiektów usługowych oraz 
obniŊenie wskaňnika intensywnoņci z 1,2 do 0,9 

 +    
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   13) szerokoņń ul. Zakręt winna zostań poprzedzona 
wykonaniem przekroju i analizy i byń moŊe powięk-
szona 

   +    

14) Korekta zapisu o odprowadzeniu ņcieków do gruntu  +    

15) usunięcie zapisu o dopuszczeniu zabudowy 
szeregowej na działkach 240m2 

 +    

16) dopuszczenie czasowego gromadzenia ņcieków 
sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych tylko 
dla budynków z 1 lokalem mieszkalnym na dział-
kach o powierzchni min. 800m2 

 +    

17) zapisy ustaleń szczegółowych dostosowań do zmian 
wynikajņcych z wniesionych uwag 

 +    

5. wniosek o uwzględnienie powyŊszych uwag  +    

8. 11.03.2011  1. przyspieszenie prac gminy przy realizacji   
ul. Projektowanej 

   +    

9. 14.03.2011  1. zapis z ustaleniem: lokalizacja usług w terenach MN/U 
jako towarzyszņcych zabudowie mieszkaniowej  
z preferencjņ ich wbudowania w budynek mieszkalny, 
dopuszczenie lokalizowania usług wolnostojņcych na 
działkach mieszkaniowych pod warunkiem ich 30% 
udziału w powierzchni działki oraz dopuszczenie działek 
na 30% powierzchni terenu MN/U, jest sprzeczny  
z ustaleniami szczegółowymi odnoņnie lokalizowania 
zabudowy usługowej – zapis brzmi: przeznaczenie 
podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa, usługi 
nieuciņŊliwe zarówno towarzyszņce zabudowie 
mieszkaniowej jak i na wydzielonych działkach 
usługowych) 

Działki nr Ew.: 
128/2, 128/3, 

128/4, 45/5, 45/2 
 

2.MN/U 
1.KPJ 

 +    

2. w słowniczku pojęń podano definicję przeznaczenia 
dopuszczonego (40%) i podstawowego (60%) jako 
udział funkcji w powierzchniach uŊytkowych budynków 
i powierzchniach terenu zaņ w ustaleniach szczegóło-
wych dla terenów MN/U proporcje te zostały zmienio-
ne na odpowiednio 30% i 70%. Treņń wniosku dotyczy 
wykreņlenia: 
- z Przepisów Ogólnych ustalenia udziału usług na 
poziomie 30% 
- z Ustaleń Szczegółowych dla terenów MN/U ograni-
czeń dla zabudowy usługowej – „ustalony udziału 
usług na poziomie 30%” 
- z zapisów działu Ustalenia dot. zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego zapisów: ustalenie 
udziału usług na poziomie 30% w odniesieniu do 
powierzchni budynku mieszkalnego, jak i w odniesie-
niu do powierzchni terenu MN/U 

 +    

3. zapis zawierajņcy treņń, iŊ „plan nie zawiera ustaleń 
dotyczņcych: (…) szczegółowych zasad i warunków 
scalenia i podziału nieruchomoņci” wskazany został 
przez wnioskujņcych jako niezgodny z prawem  i 
sprzeczny z ustaleniami planu w zakresie ustaleń 
dotyczņcych wskaňników urbanistycznych w innym 
paragrafie, w tym powierzchni nowo wydzielanych 
działek 

 +   Przyjęto, iŊ pojęcie „scalenie 
i podział” dotyczy procedury 
scalenia i podziału 
okreņlonego w ustawie o 
gospod. Nieruchom, które  
w niniejszym planie nie 
występuje. 

4. wskazane zostały przez wnioskujņcych do usunięcia 
zapisy zawiera treņń, iŊ „plan nie zawiera ustaleń 
dotyczņcych: (…) obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych 
oraz terenów słuŊņcych organizacji imprez maso-
wych”) 

 +    

5. ustalenia dotyczņce utrzymania i ochrony drzew 
wskazanych na rysunku planu 

+ +   Pozostawiono zadrzewienia 
wzdłuŊ cieku wodnego 

6. zapis dotyczy obowiņzku stosowania ustaleń planu 
podczas procedury wydawania pozwoleń na budowę, 
wnioskujņcy zwraca uwagę na koniecznoņń stosowania 
ustaleń prawa miejscowego w odniesieniu do 
wszelkich inwestycji, poddaje pod wņtpliwoņń 
obowiņzek wprowadzenia takiego zapisu do treņci 
planu 

 +   Poddano korekcie zapis, 
zamieniono zapis 
pozwolenie na budowę” na 
zapis „wszelkie decyzje 
administracyjne” 

7. wniosek o korektę spadku dachów i kolorystykę 
pokrycia dachów w paragrafie dotyczņcym Ustalenia 
dotyczņce zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ust. 1 – ustalenia w zakresie zabudowy 

+ +   Skorygowano zapis  
o kolorystyce i pokryciu, 
utrzymano zapis o spadkach 

8. wnioskujņcy zwraca uwagę na brak ustaleń dla usług  
w zapisie paragrafu, który brzmiał: „w odniesieniu do 
nowych realizacji ustala się stosowanie wyłņcznie 
zabudowy o charakterze zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojņcej, bliňniaczej i szeregowej”) 

 +   Zapis był ogólny, 
obejmujņcy wszelkie rodzaje 
realizacji, wymuszajņcy ich 
architekturę charaktery-
stycznņ dla zabudowy 
mieszkaniowej 

9. w paragrafie zapis brzmiał: „ normatyw wielkoņci 
nowo wydzielanej działki z tolerancja 10% dla działek o 
funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej”) 
wnioskujņcy wskazał na brak ustaleń dotyczņcych 
powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej 

 +   Zapis istniał 

10. wniosek o ustalenie linii zabudowy w odległoņci 5m 
od linii rozgraniczajņcych ul. Kuropatwy 

 +    

11. wniosek o utrzymanie obecnego przebiegu linii 
zabudowy po północnej stronie ul. Zakręt 

 +   Dodano zapis o remontach 
budynków pomiędzy liniņ 
zabudowy a rozgraniczajņcņ 

12. w paragrafie zapis brzmiał: ”budynki z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny byń 
sytuowane poza zasięgiem uciņŊliwoņci okreņlonych w 
przepisach o ochronie ņrodowiska” - wskazano na brak 
podstawy prawnej dla ustalenia stref uciņŊliwoņci 

 +    

13. w paragrafie wprowadzono szczególne uwarunko-
wania dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoŊonych w zasięgu strefy szkodliwego 
oddziaływania linii elektroenergetycznej SN - 
wskazano na brak podstawy prawnej dla ustalenia o 
zakazie lokalizowania budynków z pomieszczeniami 
dla ludzi w strefach uciņŊliwoņci 

 +    

14. w paragrafie zapis brzmiał: „ustala się utrzymanie na 
odcinkach pokazanych na rysunku planu, istniejņcego 
krytego kanału melioracyjnego” - wniosek o umiesz-
czenie w planie zapisu o moŊliwoņci odprowadzenia 
wód opadowych do ww kanału po jego przebudowie i 
odbudowie 

 +    

15. wnioskodawca zwraca uwagę, iŊ wodociņg przebiega 
równieŊ przez tereny działek prywatnych (zapis 
brzmiał: „ustala się realizacje sieci rozbiorczych / 
przyłņczy wodociņgowych wyłņcznie w liniach rozgr. 
ulic/ / ciņgów pieszo – jezdnych o szerokoņci min. 5m., 
w miejscach dostępnych dla właņciwych słuŊb 
eksploatacyjnych”) 

 +   Zapis dotyczy realizacji sieci, 
dopuszcza lokalizację sieci 
na innych terenach niŊ pasy 
drogowe (zapis brzmi: 
dopuszcza się lokalizacje 
sieci w innych terenach,  
w tym na działkach 
prywatnych, w przypadku, 
gdy szerokoņci projektowa-
nej ulicy oraz istniejņce 
zagospodarowanie 
sņsiednich terenów nie 
zezwala na poprowadzenie 
sieci infrastruktury 
technicznej w liniach 
rozgraniczajņcych ulicy 
publicznej zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami 
odrębnymi”) 
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   16. wnioskodawca zwraca uwagę, iŊ sień kanalizacyjna 
przebiega równieŊ przez tereny działek prywatnych 
(zapis brzmiał: „ustala się realizację kanalizacji 
gminnej ograniczonej do kanałów sanitarnych / 
przykanalików grawitacyjnych lub ciņnieniowych 
wyłņcznie w liniach rozgraniczajņcych ulic/ ciņgów 
(…)” 

   +   Zapis dotyczy realizacji sieci, 
dopuszcza lokalizację sieci 
na innych terenach niŊ pasy 
drogowe (patrz uzasadnienie 
dla pkt 24) 

17. uwaga o odwadnianiu ulic Kuropatwy i częņciowo 
Zakręt poprzez kanalizację deszczowņ dotyczņca zapisu 
o brzmieniu: „ustala się dla całego obszaru zasadę 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych  
w granicach własnych działek, ustala się zasadę 
powierzchniowego odwodnienia powierzchni utwar-
dzonych dróg publicznych 

 +   Niezrozumiała uwaga; 
istniejņ ustalenia kolejnych 
punktów tego samego 
paragrafu dotyczņce 
zachowania kolektora 
melioracyjnego w ulicy 
Kuropatwy i moŊliwoņci 
odprowadzenie do niego 
nadmiaru wód opadowych z 
utwardzonych dróg 
publicznych na warunkach 
administratora tego 
urzņdzenia. 

18. uwaga o zachowaniu kolektora deszczowego w ulicy 
Kuropatwy jako niemoŊliwego do spełnienia, gdyŊ 
zdaniem wnioskodawcy kolektor ten przebiega po 
gruntach m.st. Warszawy nie gminy Lesznowola 

 +   Kolektor jest sieciņ 
istniejņcņ, jej przebieg jest 
informacja planu, symbol 
usunięto z rysunku planu 

19. w paragrafie dotyczņcym zagadnień inŊynierii zawarte 
sņ zapisy odnoņnie: nakazu uzbrojenia terenu przed 
wybudowaniem budynku mieszkaniowego i zakazu 
stosowania szamb w okresie przejņciowym zaņ  
w ustaleniach przejņciowych sņ zapisy łagodzņce te 
ustalenia i dopuszczajņce czasowe stosowanie 
szczelnych szamb jedynie dla działek o powierzchni 
minimum 800 m2 - wnioskodawca zdaje się poddawań 
w wņtpliwoņń stosowanie przepisów przejņciowych; 
zapytanie dotyczņce sensu zapisu „nie dopuszcza się 
stosowania czasowego szamb i studni, z wyłņczeniem 
stosowania dla celów gospodarczych i p.poŊ.” 

 +   Dodano uzupełnienie 
sformułowania „nie 
dopuszcza się stosowania 
czasowego szamb i studni, z 
wyłņczeniem stosowania dla 
celów gospodarczych  
i p.poŊ.” poprzez zapis: „nie 
dopuszcza się stosowania 
czasowego szamb i studni, z 
wyłņczeniem stosowania 
studni dla celów 
gospodarczych i p.poŊ” 

20. wniosek o usuniecie zapisów dotyczņcych uzbrojenia 
obszaru w gaz, jako Ŋe wynikajņ z przepisów odręb-
nych (zapisy dotyczyły odpowiednio: ustalenia 
przebiegu parkanu w odległoņci 0,5 m od gazociņgu, 
ustalenie zasad lokalizowania szafek gazowych m.in.  
w linii ogrodzeń, ustalenia zasad postępowania przy 
przenoszeniu gazociņgu w razie modernizacji dróg oraz 
jego zabezpieczenia podczas prac drogowych) 

 +    

21. brak podstawy prawnej do zastosowania zapisu (zapis 
brzmiał: „linie SN 15kV odpowiednio posiadajņ strefy 
ochronne wolne od zabudowy 2x7,0m od osi linii”) 

 +    

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 73/VII/2011 
Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) okreņla się następujņcy sposób realizacji oraz zasady finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊņ do zadań własnych gminy: 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowiņ – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – zadania własne gminy. 

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

- traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych dróg pu-
blicznych, w tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i odpowiednimi za-
bezpieczeniami technicznymi zmniejszajņcymi uciņŊliwoņń w rozumieniu przepisów ochrony ņrodo-
wiska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊņce do zadań własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod takņ funkcję oraz budowa sieci wodociņgo-
wej i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegań będzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ 
prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce komu-
nalnej i ochronie ņrodowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym się po-
stępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostępnej techniki 
(okreņlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlo-
ne w § 2 realizowane będņ w sposób okreņlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwiet-
nia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊņ do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych finansowane będņ z budŊetu gminy lub na podsta-
wie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji finansowane będņ na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), ze ņrodków własnych przedsiębior-
stwa wodociņgowo-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwo-
ju i modernizacji urzņdzeń sieci wodociņgowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub w oparciu o budŊet 
gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będņ na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 
625 ze zmianami). 
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UCHWAŁA Nr VIII/56/2011 

RADY GMINY SOŃSK 

z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sońsk. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póňniejszymi zmianami) Rada Gminy Sońsk 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Sońsk w 
brzmieniu stanowiņcym załņcznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Sońsk. 

§ 3.1. Traci moc uchwała nr IV/20/2003 Rady 
Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Sońsk. 

2. Traci moc uchwała nr V/34/2011 z dnia 
25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Sońsk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni od daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Rafał Siwek 

 
 

Załņcznik 
do uchwały nr VIII/56/ 2011 

Rady Gminy Sońsk 
z dnia 30 maja 2011r. 

 
STATUT GMINY SOŃSK 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Statut okreņla: 

1) ustrój Gminy Sońsk, 

2) zasady tworzenia, łņczenia, podziału i zno-
szenia jednostek pomocniczych Gminy oraz 
udziału przewodniczņcych tych jednostek w 
pracach rady gminy, 

3) organizację wewnętrznņ oraz tryb pracy Rady 
Gminy Sońsk, komisji Rady Gminy Sońsk, 

4) tryb pracy Wójta Gminy Sońsk, 

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gmi-
ny Sońsk, 

6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów 
Rady, jej komisji i Wójta Gminy Sońsk oraz 
korzystania z nich. 

 


