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UCHWAŁA Nr IX/51/11 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa. 

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 póŎn. zm.) i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr XLII/351/10 
Rady Miasta ŏyrardowa z dnia 28 stycznia 
2010r. o przystņpieniu do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ŏyrardowa obszaru ograniczonego: 
ul. Leszno, Izy ZieliŊskiej, KiliŊskiego, rowem 
burzowym, działkņ o nr ewid. 2447, stwierdzajņc 
zgodnoŌń z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta ŏyrardowa” zatwierdzonego uchwałņ nr 
XLIX/413/10 Rady Miasta ŏyrardowa z dnia 
30 wrzeŌnia 2010r. w sprawie uchwalenia stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta ŏyrardowa, Rada 
Miasta ŏyrardowa uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ŏyrardowa 
obejmujņcego obszar ograniczony: ulicami: 
Leszno, Izy ZieliŊskiej, KiliŊskiego, rowem bu-
rzowym, działkņ o nr ewid. 2447, zwany dalej 
planem. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta ŏyrardowa ob-
szaru ograniczonego: ulicami: Leszno, Izy 
ZieliŊskiej, KiliŊskiego, rowem burzowym, 
działkņ o nr ewid. 2447 w skali 1 : 1000 sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia dotyczņce uwag do projektu 
planu, zgłoszonych w czasie wyłoŐenia, sta-
nowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych gminy oraz zasady ich finan-
sowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3. Na rysunku planu obowiņzujņ nastňpujņ-
ce ustalenia: 

1) granice obszaru objňtego planem, w obrňbie 
którego obowiņzujņ ustalenia; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) przeznaczenie terenu – okreŌlone numerem 
cyfrowym i symbolem przeznaczenia; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) odległoŌci elementów zagospodarowania 
zwymiarowane w metrach na rysunku planu. 

§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania - rozumie siň nieprzekraczalnņ gra-
nicň przestrzennego rozwoju przeznaczenia 
okreŌlonego dla danego terenu oraz okreŌlo-
nych warunków i zasad zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) przeznaczeniu terenu - naleŐy przez to rozu-
mień ustalony planem dla danego terenu ro-
dzaj zabudowy i zespół działaŊ moŐliwych do 
realizacji, który został opisany w tekŌcie i 
oznaczony na rysunku planu symbolem lite-
rowym o poniŐszej interpretacji: 

a) symbol MNu – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług – naleŐy rozumień utrzymanie istnie-
jņcych oraz realizacjň nowych budynków 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w interpretacji wg przepisów szczegól-
nych z niezbňdnymi do ich funkcjonowa-
nia dojazdami, dojŌciami, zieleniņ i infra-
strukturņ technicznņ, garaŐami, budynka-
mi gospodarczymi oraz moŐliwoŌń reali-
zacji funkcji usług z zakresu uŐytecznoŌci 
publicznej, usług Ōwiadczonych na rzecz 
ludzi, które nie wytwarzajņ dóbr material-
nych bezpoŌrednimi metodami przemy-
słowymi (np. krawiectwo, fryzjerstwo, ka-
letnictwo itp.), z niezbňdnymi do ich funk-
cjonowania pomieszczeniami i urzņdze-
niami (w tym technicznymi), budynkami 
gospodarczymi, garaŐami, miejscami po-
stojowymi, dojazdami, zieleniņ i infra-
strukturņ, przy spełnieniu pozostałych wa-
runków planu, 

b) symbol MN – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – naleŐy rozumień 
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utrzymanie istniejņcych oraz realizacjň 
nowych budynków zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w interpretacji wg. 
przepisów szczególnych z moŐliwņ reali-
zacjņ w budynku mieszkalnym usług 
zgodnie z interpretacjņ w przepisach 
szczególnych, z niezbňdnymi do ich funk-
cjonowania dojazdami, dojŌciami, zieleniņ 
i infrastrukturņ technicznņ, garaŐami, bu-
dynkami gospodarczymi, 

c) symbol Um – tereny zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej – naleŐy przez to rozumień utrzymanie 
istniejņcych, realizacjň nowych budynków 
usługowych z zakresu uŐytecznoŌci pu-
blicznej, usług Ōwiadczonych na rzecz lu-
dzi, które nie wytwarzajņ dóbr material-
nych bezpoŌrednimi metodami przemy-
słowymi (np. krawiectwo, fryzjerstwo, ka-
letnictwo itp.) oraz innych usług z nie-
zbňdnymi do ich funkcjonowania po-
mieszczeniami i urzņdzeniami (w tym 
technicznymi), miejscami postojowymi, 
dojazdami, zieleniņ, infrastrukturņ tech-
nicznņ, garaŐami, budynkami gospodar-
czymi oraz moŐliwoŌń realizacji funkcji 
mieszkaniowej, 

d) symbol Z – tereny zieleni i ciņgu pieszo-
rowerowego - naleŐy rozumień tereny słu-
Őņce utrzymaniu istniejņcej zieleni oraz re-
alizacji nowej ze ŌcieŐkami pieszymi, pie-
szo - rowerowymi, elementami małej ar-
chitektury, urzņdzeniami rekreacyjnymi, 

e) symbol KDD – tereny dróg (ulic) publicz-
nych klasy dojazdowa, naleŐy rozumień 
utrzymanie istniejņcych ulic z moŐliwoŌciņ 
ich remontu, modernizacji, przebudowy, 
budowň nowych, słuŐņcych obsłudze te-
renów objňtych planem oraz przylegajņ-
cych nie objňtych planem; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie 
siň liniň regulujņcņ zabudowň danej działki 
lub zespołu działek, w której mogņ byń 
umieszczane budynki lub ich czňŌci bez jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczajņ-
cej drogi (ulicy) i terenów zieleni, ustalenie 
nie dotyczy takich elementów jak schody, 
balkony, zadaszenia nad wejŌciami, okapy 
dachu, które mogņ byń wysuniňte poza nie-
przekraczalnņ liniň zabudowy jednak nie wiň-
cej niŐ 0,8 m; 

4) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień teren z nawierzchniņ ziem-
nņ urzņdzonņ jako stałe trawniki, zakrzewie-
nia i zadrzewienia, kwietniki lub w sposób 
umoŐliwiajņcy stałņ wegetacjň, a takŐe 40% 
sumy powierzchni tarasów i stropodachów z 

takņ nawierzchniņ nie mniejszņ niŐ 5m2 oraz 
wodň powierzchniowņ na terenie działki bu-
dowlanej lub danego terenu; 

5) dach wielospadowych naleŐy rozumień takŐe 
dachy dwuspadowe; 

6) ustaleniu - rozumie siň reguły i zasady, które 
muszņ byń przestrzegane i realizowane; 

7) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych we-
dług stanu istniejņcego – naleŐy rozumień 
istniejņcņ szerokoŌń pasa drogowego (ulicy) 
zgodnņ z ewidencjņ gruntów i treŌciņ mapy 
rysunku planu na dzieŊ przyjňcia niniejszego 
planu. 

§ 5.1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta ŏyrardowa, dla 
obszaru okreŌlonego w § 1 ustala siň tereny o 
nastňpujņcym przeznaczeniu: 

1) symbol Um - tereny zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej; 

2) symbol MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej; 

3) symbol MNu - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług; 

4) symbol Z - tereny zieleni i ciņgu pieszo-
rowerowego; 

5) symbol KDD - tereny dróg /ulic/ publicznych 
klasy dojazdowa. 

2. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania oraz przeznaczenie terenu, okreŌla ry-
sunek planu stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1) ustala siň, iŐ składowanie surowców do pro-
wadzonej działalnoŌci i produktów powsta-
łych w wyniku prowadzonej działalnoŌci na 
zewnņtrz budynków, winno siň odbywań w 
sposób zorganizowany i w miejscu osłoniň-
tym od strony dróg (ulic). 

2) ustala siň, iŐ ponadnormatywne oddziaływa-
nie uciņŐliwoŌci akustycznej, wynikajņcej z 
prowadzonej działalnoŌci usługowej, winno 
zamykań siň w granicach terenu (działki bu-
dowlanej), do którego inwestor posiada tytuł 
prawny oraz nie przekraczań na tej granicy 
norm dopuszczalnych w tym zakresie dla 
funkcji okreŌlonych w terenach (działkach 
budowlanych) sņsiednich chronionych aku-
stycznie; 
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3) ustala siň, iŐ wszelka ponadnormatywna 

uciņŐliwoŌń wynikajņca z prowadzonej dzia-
łalnoŌci usługowej winna siň zamykań w gra-
nicach terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny; 

4) ustala siň obowiņzek pozostawienia po-
wierzchni biologicznie czynnej - okreŌlonņ 
dla poszczególnych terenów w % w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub tere-
nu; 

5) Wyodrňbnione w planie tereny oznaczone 
symbolami przeznaczenia: 

a) MNu, Um zalicza siň do „tereny mieszka-
niowo - usługowe”, zgodnie z rodzajami 
terenów o dopuszczalnych poziomach ha-
łasu w Ōrodowisku, o których mowa w 
przepisach z zakresu ochrony Ōrodowiska, 

b) MN zalicza siň do „tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”, zgodnie z 
rodzajami terenów o dopuszczalnych po-
ziomach hałasu w Ōrodowisku, o których 
mowa w przepisach z zakresu ochrony 
Ōrodowiska; 

6) W obszarze nie dopuszcza siň realizacji usług 
zaliczanych do przedsiňwziňń mogņcych zaw-
sze i potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, zachowuje siň usługi zaliczane 
do takich przedsiňwziňń, które juŐ istniejņ na 
dzieŊ przyjňcia niniejszego planu, z moŐliwo-
Ōciņ ich przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy pod warunkiem, Őe te działania nie wpły-
nņ na zwiňkszenie uciņŐliwoŌci tej usługi. 

7) Ustala siň zasadň równoczesnej lub wyprze-
dzajņcej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej, zapewniajņcej ochronň wód i 
gleb przed zanieczyszczeniem w stosunku do 
realizacji inwestycji i urzņdzeŊ dopuszczo-
nych w ramach przeznaczenia terenu. 

§ 7. W obszarze objňtym planem nie wystň-
pujņ obiekty zabytkowe, stanowiska archeolo-
giczne ani dobra kultury współczesnej oraz ob-
szar nie zawiera siň w krajobrazie kulturowym. 

§ 8.1. Parametry i wskaŎniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu – 
ustalenia ogólne: 

1) usytuowanie nowych budynków z wyłņcze-
niem budynkowych stacji transformatoro-
wych, wzglňdem dróg (ulic) publicznych 
obowiņzuje wg. nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie ze zwymiarowaniem poda-
nym na rysunku planu i ustaleniami dla po-
szczególnych terenów; 

2) ogrodzenia od strony dróg publicznych /ulic/ 
o wysokoŌci do 1,8m n.p.t.; 

3) dopuszcza siň rozbudowň, nadbudowň, prze-
budowň, istniejņcych budynków pod warun-
kiem, Őe ich uŐytkowanie jest lub bňdzie 
zgodne z przeznaczeniem terenu oraz zgod-
nie z pozostałymi ustaleniami niniejszej 
uchwały; 

4) dachy nowych budynków: 

a) zwiņzanych z działalnoŌciņ usługowņ, go-
spodarczych i garaŐy jednospadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 400, 

b) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych 
wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 50 do 450, chyba Őe ustalenia 
dla poszczególnych terenów stanowiņ in-
aczej, 

c) dopuszcza siň dachy jednospadowe na 
czňŌci rozbudowanej budynków istniejņ-
cych; 

5) w obszarze nie mogņ byń realizowane obiek-
ty handlowe o powierzchni sprzedaŐy powy-
Őej 500,0m2. 

2. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia 
szczegółowe dla terenów o róŐnym przeznacze-
niu, lub róŐnych zasadach zagospodarowania: 

1) tereny oznaczone symbolami 1 KDD, 
3 KDD: 

a) przeznaczenie – tereny dróg (ulic) pu-
blicznych klasy dojazdowa, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
13,0m wg stanu istniejņcego zgodnie 
z rysunkiem planu, 

- szerokoŌń jezdni minimum 5,0m; 

2) teren oznaczony symbolem 2 KDD: 

a) przeznaczenie – tereny dróg (ulic) pu-
blicznych klasy dojazdowa, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
12,0m zgodnie z rysunkiem planu, 

- szerokoŌń jezdni minimum 5,0m; 

3) teren oznaczony symbolem 4 KDD, 5 KDD, 
6 KDD: 

a) przeznaczenie – tereny dróg (ulic) pu-
blicznych klasy dojazdowa, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
wg stanu istniejņcego zgodnie z ry-
sunkiem planu, 
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- szerokoŌń jezdni minimum 4,5m, 

- dopuszcza siň nawierzchniň jednolitņ 
w płaszczyŎnie bez wydzielania jezdni 
krawňŐnikami; 

4) teren oznaczony symbolem 7 KDD: 

a) przeznaczenie – tereny dróg (ulic) pu-
blicznych klasy dojazdowa, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- szerokoŌń jezdni minimum 5,0m, 

- moŐliwoŌń realizacji zieleni towarzy-
szņcej, 

- zagospodarowanie terenu wymaga 
uwzglňdnienia przebiegu istniejņcego 
rurociņgu deszczowego; 

5) teren oznaczony jako 1Um: 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy usłu-
gowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- budynki o maksymalnej wysokoŌci w 
najwyŐszym punkcie przekrycia do 
12,0m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 65% po-
wierzchni działki budowlanej, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 10% powierzchni działki budow-
lanej, 

- funkcja mieszkalna moŐe funkcjono-
wań w bryle budynku usługowego, 

- istniejņce budynki mieszkalne mogņ 
byń rozbudowane, nadbudowane, 
przebudowane, remontowane jako 
mieszkalne oraz z moŐliwoŌciņ wpro-
wadzenia funkcji usługowej lub prze-
kształcania budynku tylko na funkcjň 
usługowņ, 

- budynki gospodarcze i garaŐe w naj-
wyŐszym punkcie przekrycia do 6,0m 
n.p.t., 

- dopuszcza siň sytuowanie budynków 
bezpoŌrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ lub w odległoŌci 1,5m od 
granicy z działkņ sņsiedniņ, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od-
legła: 2,0m od linii rozgraniczajņcej 
ulicy Izy ZieliŊskiej, 6,0m od linii roz-
graniczajņcej ulicy o symbolu 2 KDD 

i 4,0m od linii rozgraniczajņcej ulic 
o symbolach 4 KDD i 1 KDD; 

6) tereny oznaczone jako 2 MN, 3MN, 4MN: 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- budynki mieszkalne o wysokoŌci w 
najwyŐszym punkcie przekrycia do 
11,0m n.p.t., 

- budynki gospodarcze i garaŐe w naj-
wyŐszym punkcie przekrycia do 5,5m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 55% po-
wierzchni działki budowlanej, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od-
legła: 5,0m od linii rozgraniczajņcej 
ulicy o symbolu 1KDD, 6,0m od linii 
rozgraniczajņcej ulic o symbolach: 
7 KDD, 6KDD, 5 KDD, 2 KDD, 5,0 m od 
linii rozgraniczajņcej ulicy o symbolu 
4 KDD; 

7) teren oznaczony jako 5Um: 

a) przeznaczenie – teren zabudowy usłu-
gowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- budynki o maksymalnej wysokoŌci w 
najwyŐszym punkcie przekrycia do 
12,0m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 60% po-
wierzchni działki budowlanej, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 25% powierzchni działki budow-
lanej, 

- funkcja mieszkalna moŐe funkcjono-
wań w bryle budynku usługowego, 
lub jako odrňbny budynek mieszkal-
ny, 

- budynki gospodarcze i garaŐe w naj-
wyŐszym punkcie przekrycia do 6,0m 
n.p.t., 

- dopuszcza siň sytuowanie budynków 
bezpoŌrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ lub w odległoŌci 1,5 m od 
granicy działki sņsiedniej, 

- dopuszcza siň funkcjonowanie na 
działce budowlanej tylko funkcji 
mieszkalnej lub tylko usługowej, 
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- nieprzekraczalna linia zabudowy od-
legła: 7,0m od linii rozgraniczajņcej 
ulicy Izy ZieliŊskiej, 6,0m od linii roz-
graniczajņcej ulic o symbolach 2 KDD 
i 3KDD; 

8) teren oznaczony jako 6MNu: 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem usług, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- budynki mieszkalne i mieszkalno-
usługowe o wysokoŌci w najwyŐszym 
punkcie przekrycia do 11,0m n.p.t., 

- budynki gospodarcze i garaŐe w naj-
wyŐszym punkcie przekrycia do 6,0m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 55% po-
wierzchni działki budowlanej, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 25% powierzchni działki budow-
lanej, 

- usługi mogņ byń realizowane w kuba-
turze budynku mieszkalnego, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od-
legła: 6,0m od linii rozgraniczajņcej 
ulicy o symbolu 2KDD i 3 KDD oraz 
4,0 m od linii rozgraniczajņcej z tere-
nem o symbolu 8Z; 

9) teren oznaczony jako 7 MNu: 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem usług, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- budynki mieszkalne i mieszkalno-
usługowe o wysokoŌci w najwyŐszym 
punkcie przekrycia do 11,0m n.p.t., 

- budynki usługowe - parterowe o wy-
sokoŌci w najwyŐszym punkcie prze-
krycia do 8,0m n.p.t, 

- budynki gospodarcze i garaŐe w naj-
wyŐszym punkcie przekrycia do 6,0m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 55% po-
wierzchni działki budowlanej, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 25% powierzchni działki budow-
lanej, 

- usługi mogņ byń realizowane w kuba-
turze budynku mieszkalnego lub jako 
odrňbny budynek usługowy w ra-
mach działki zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej lub tylko usługo-
wej, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od-
legła: 6,0m od linii rozgraniczajņcej 
ulicy o symbolu 3 KDD oraz 4,0m od 
linii rozgraniczajņcej z terenem o 
symbolu 8Z, 

10) teren oznaczony symbolem 8Z: 

a) przeznaczenie – tereny zieleni i ciņgu 
pieszo-rowerowego, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zieleŊ wysoka i niska z moŐliwoŌciņ 
realizacji małej architektury o wyso-
koŌci do 5,0m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 5% po-
wierzchni terenu, 

- powierzchnia biologicznie czynna do 
70% powierzchni terenu, 

- ŌcieŐka piesza lub pieszo-rowerowa, 

- zagospodarowanie terenu wymaga 
uwzglňdnienia przebiegu istniejņcego 
rurociņgu deszczowego. 

§ 9. W obszarze objňtym niniejszym planem 
nie ustala siň terenów górniczych, a takŐe nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi, zagro-
Őonych osuwaniem siň mas ziemnych oraz nie 
wyznacza siň obszarów przestrzeni publicznej. 

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

1) podział nieruchomoŌci winien zapewniań 
zachowanie wartoŌci uŐytkowych powstałych 
po podziale czňŌci, zgodnych z przeznacze-
niem i warunkami zagospodarowania okre-
Ōlonymi niniejszņ uchwałņ; 

2) wielkoŌń nowo wydzielanych działek budow-
lanych zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowo -usługowej minimum 
600,0m2, usługowej minimum 400,0m2, przy 
spełnieniu pozostałych ustaleŊ planu, 

3) szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki 
budowlanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i mieszkaniowo-usługowej min. 
18,0m, usługowej minimum 15,0m, a kņt po-
łoŐenia granic nowo wydzielanych działek 
budowlanych w stosunku do pasa drogowe-
go 900 z tolerancjņ do ± 20%; 

4) nowo wydzielane działki jak i czňŌci pozostałe 
po podziale powinny mień zapewniony do-
stňp z okreŌlonych planem dróg (ulic) pu-
blicznych lub przylegajņcych do obszaru pla-
nu, wymóg zapewnienia dostňpnoŌci do 
dróg nie dotyczy działek, które zostały wy-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 130 – 26890 – Poz. 4155 
 

dzielone na powiňkszenie działki sņsiedniej, 
która ma juŐ zapewniony dostňp komunika-
cyjny do dróg (ulic) publicznych; 

5) dopuszcza siň podział zwiņzany z wydziele-
niem działek gruntu o powierzchni stosownie 
do potrzeb, celem powiňkszenia działek sņ-
siednich dla prawidłowego ich funkcjonowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem; 

6) połņczenie i ewentualnie ponowny podział 
nieruchomoŌci gruntowych lub działek grun-
tu, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami i 
ustaleniami niniejszego planu. 

§ 11. W obszarze objňtym niniejszym planem 
nie ustala siň szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1) ustala siň dostňpnoŌń komunikacyjnņ tere-
nów poprzez drogi (ulice) publiczne okre-
Ōlone niniejszym planem lub przylegajņ-
cych do obszaru planu, 

2) ustala siň dla funkcji handlowej na kaŐde 
100m2 powierzchni sprzedaŐy min. 1 miej-
sce parkingowe, dla funkcji gastronomicz-
nej min. 1 miejsce parkingowe na kaŐde 4 
miejsca konsumpcyjne oraz dla pozostałych 
usług na kaŐde 600m2 powierzchni uŐytko-
wej min. 1 miejsce parkingowe dla samo-
chodów, a dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej min. 1 miejsce parkingowe 
w tym w garaŐach; 

3) w terenach pasów drogowych dróg (ulic) 
dopuszcza siň realizacjň ŌcieŐek rowero-
wych; 

4) powiņzania układu komunikacyjnego na 
obszarze objňtym planem miejscowym z 
układem zewnňtrznym odbywa siň poprzez 
drogi publiczne objňte planem, które majņ 
swój dalszy przebieg w obrňbie miasta; 

5) infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne: 

a) sieci i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej wszystkich mediów winy byń lo-
kalizowane w liniach rozgraniczajņcych 
terenów przeznaczonych pod drogi (uli-
ce) na warunkach zarzņdzajņcego drogņ 
(ulicņ) z zachowaniem odległoŌci wza-
jemnych wynikajņcych z przepisów od-
rňbnych, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczajņcymi tereny dróg (ulic) przy 
zapewnieniu moŐliwoŌci zagospodaro-

wania terenów, w których bňdzie reali-
zowana infrastruktura zgodnie z prze-
znaczeniem oraz warunkami i zasadami 
okreŌlonymi w niniejszej uchwale, 

c) do projektowanych obiektów budowla-
nych od istniejņcych sieci mediów infra-
struktury technicznej naleŐy zachowań 
odległoŌci zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

d) utrzymuje siň istniejņcņ infrastrukturň 
technicznņ w dotychczasowej lokalizacji 
z moŐliwoŌciņ ewentualnej likwidacji, 
przebudowy lub modernizacji; 

6) zaopatrzenie w wodň - ustala siň zaopatrze-
nie w wodň z istniejņcej i projektowanej 
sieci zasilanej z systemu miejskiego na wa-
runkach zarzņdzajņcego sieciņ, 

7) odprowadzenie Ōcieków sanitarnych i desz-
czowych: 

a) ustala siň, Őe Ōcieki sanitarne i deszczo-
we bňdņ odprowadzane do istniejņcych i 
projektowanych sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej na warunkach zarzņdza-
jņcego sieciņ, 

b) Ōcieki technologiczne nie spełniajņce wa-
runków umoŐliwiajņcych bezpoŌrednie 
zrzucenie do sieci kanalizacji sanitarnej 
przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej 
wymagajņ oczyszczenia wstňpnego z za-
nieczyszczeŊ w urzņdzeniach oczyszcza-
jņcych znajdujņcych siň w granicach 
działek do których inwestor posiada tytuł 
prawny, niezaleŐnie od dalszego sposo-
bu oczyszczania, 

c) wprowadza siň zakaz odprowadzania do 
kanalizacji sanitarnej Ōcieków deszczo-
wych i z odwodnieŊ oraz do kanalizacji 
deszczowej odprowadzania Ōcieków sa-
nitarnych i technologicznych, 

d) ustala siň zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych Ōcieków deszczowych z 
powierzchni utwardzonych ulic wprost 
do gruntu, 

e) odprowadzenie wód deszczowych do 
gruntu, wymaga takiego ukształtowania 
terenu by nie nastňpowało zalewanie te-
renów sņsiednich; 

8) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

a) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z istniejņcych i projektowanych 
sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycznych, 

b) dopuszcza siň modernizacjň i przebudo-
wň sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycz-
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nych zgodnie z docelowym zapotrzebo-
waniem, 

9) telekomunikacja - obsługa w zakresie tele-
komunikacji w oparciu o sień telekomunika-
cyjnņ istniejņcņ i projektowanņ na warun-
kach zarzņdzajņcego sieciņ oraz zakłada siň 
dalszy rozwój infrastruktury telekomunika-
cyjnej w obszarze planu zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

10) zaopatrzenie w gaz - ustala siň zasilanie w 
gaz w oparciu o istniejņcņ i projektowanņ 
sień gazu przewodowego na warunkach za-
rzņdzajņcego sieciņ lub z innych Ŏródeł; 

11) zaopatrzenie w energiň cieplnņ – ustala siň 
zaopatrzenia w ciepło z sieci miejskiej lub w 
oparciu o indywidualne Ŏródła ciepła, (z 
preferencjņ dla ekologicznych czynników 
grzewczych; gaz przewodowy, olej nisko-
siarkowy, energia elektryczna oraz odna-
wialne Ŏródła energii, itp.); 

12) usuwanie odpadów: 

a) ustala siň zasadň zorganizowanego sys-
temu usuwania odpadów stałych i wy-
wóz na wysypisko Ōmieci na podstawie 
umów, 

b) ustala siň dņŐenie do realizacji systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w miejscu 
ich powstawania z zapewnieniem po-
jemników na surowce wtórne. 

§ 13. Dotychczasowe zagospodarowanie, 
urzņdzenie i uŐytkowanie terenu moŐe byń wy-
konywane jako tymczasowe do czasu zagospo-
darowania terenu zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 14. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nie-
ruchomoŌci spowodowanego uchwaleniem 
planu dla terenów o symbolach Um, MNu, MN 
w wysokoŌci – 30%, dla pozostałych terenów w 
wysokoŌci 0%. 

§ 15. Traci moc obowiņzujņcņ uchwała 
nr XLIV/311/98 Rady Miejskiej ŏyrardowa z dnia 
29 kwietnia 1998r. w sprawie zmiany ustaleŊ 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta ŏyrardowa dot. obszaru 
ograniczonego ul. KiliŊskiego, Izy ZieliŊskiej, 
Leszno, rowem burzowym. 

§ 16. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej Urzňdu Miasta 
ŏyrardowa. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta: 

Bogdan Zieliński 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/51/11 

Rady Miasta ŏyrardowa 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Rozstrzygniňcia dotyczņce uwag zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŏyrardowa obejmujņcego obszar ograniczony:  
ul. Leszno, ul. Izy ZieliŊskiej, ul. KiliŊskiego, rowem burzowym, działkņ o nr ewid. 2447,  

do publicznego wglņdu 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Prezydent Miasta rozpatruje uwagi wniesione do 
wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W okresie wyłoŐenia w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publiczne-
go wglņdu, w dniach od 25 stycznia 2011r. do 14 lutego 2011r., jak równieŐ w terminie 14 dni od dnia 
zakoŊczenia okresu wyłoŐenia tj. do 28 lutego 2011r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgłoszono uwagi P.  Andrzeja GrudziŊskiego, zam. przy ul. Okulickiego 4 w ŏyrardowie. 

Lista nieuwzglňdnionych uwag wraz z rozstrzygniňciem o sposobie ich rozpatrzenia: 

1) Odnoszņc siň do uwagi mówiņcej o braku w planie miejscowym zapisów dotyczņcych szczególnych 
staraŊ o architektoniczne skoordynowanie i zharmonizowanie wyglņdu zabudowy wzdłuŐ ulicy I. Zie-
liŊskiej, naleŐy wyjaŌniń, Őe ustalenia planu, mówiņce o kształtowaniu ładu przestrzennego, w tym za-
sady zabudowy i zagospodarowania terenu słuŐņ skoordynowaniu i zharmonizowaniu zabudowy 
wzdłuŐ ulic na miarň potrzeb i wymagaŊ jakie wynikajņ z dotychczasowego zagospodarowania terenu 
objňtego planem. 

OkreŌlenie w planie miejscowym „szczególnych wymagaŊ”, dotyczņcych architektury, wskazane jest 
dla obszarów posiadajņcych walory architektoniczne, kulturowe czy krajobrazowe. 

W tym przypadku, na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ obiekty zabytkowe ani dobra kultury 
współczesnej, a obszar nie zawiera siň w krajobrazie kulturowym. 

Jest to teren w dominujņcej czňŌci zabudowany nowymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
oraz budynkami usługowymi o podobnej architekturze. 

Przyjňte w ustaleniach planu parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, wystarczajņco pozwalajņ zapewniń kształtowanie zabudowy przedmiotowego terenu w spo-
sób harmonizujņcy z otoczeniem. 

2) Odnoszņc siň do uwagi mówiņcej o nadaniu ulicom tylko jednej klasy, naleŐy wyjaŌniń, Őe w rozu-
mieniu przepisów o drogach publicznych, okreŌlane sņ klasy dróg jako: 

- dojazdowe oznaczone symbolem „D”, 

- lokalne oznaczone symbolem „L”, 

wyjņtkowo zbiorcze oznaczone symbolem „Z”. 

Przyjňcie w planie miejscowym okreŌlonej klasy drogi to nic innego jak okreŌlenie dla projektowanej 
drogi minimum wymagaŊ odnoszņcych siň do parametrów technicznych i uŐytkowych jakie musi speł-
niań projektowana droga. 

JeŌli warunki w terenie, a w szczególnoŌci  szerokoŌń pasa drogowego, pozwalajņ na urzņdzenie ulicy o 
parametrach odpowiadajņcych wyŐszym klasom, to ustalenia planu tego nie ograniczajņ. 

Wobec powyŐszego nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia do nadania ulicom objňtych planem róŐnych 
klas dróg. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta ŏyrardowa: 

Bogdan Zieliński 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/51/11 

Rady Miasta ŏyrardowa 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

miasta ŏyrardowa obejmujņcym obszar ograniczony: ul. Leszno, ul. Izy ZieliŊskiej, ul. KiliŊskiego,  
rowem burzowym, działkņ o nr ewid. 2447, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta oraz zasady ich finansowania 
 

Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ okreŌlonych w § 12 w/w miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego dla miasta ŏyrardowa, zatwierdzonego w trybie uchwały Rady Miasta ŏyrardowa. 

OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalane bňdzie według kryteriów 
i zasad przyjňtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Finansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej odbywań 
siň bňdzie przy pełnym lub czňŌciowym udziale Ōrodków budŐetowych. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta ŏyrardowa: 

Bogdan Zieliński 
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UCHWAŁA Nr VIII/90/2011 

RADY MIASTA LEGIONOWO 

z dnia 25 maja 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo  

na lata 2011 – 2015. 

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŎn. zm.1)) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.2)) uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/30/2011 Rady Miasta Legio-
nowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo 
na lata 2011 - 2015 (Dz.U. Woj. Maz. z 2011r. Nr 17, 
poz. 582 z póŎn. zm.3)) wprowadza siň nastňpujņce 
zmiany: 

1) załņcznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015” otrzymuje 
brzmienie okreŌlone w załņczniku nr 1 do uchwały; 

2) załņcznik nr 2 „Prognoza łņcznej kwoty długu 
Gminy Legionowo na lata 2011 - 2020” otrzymuje 
brzmienie okreŌlone w załņczniku nr 2 do uchwały; 

3) załņcznik nr 3 „Przedsiňwziňcia, programy i zada-
nia na lata 2011 - 2015” otrzymuje brzmienie okre-
Ōlone w załņczniku nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Legionowo. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem 25 maja 
2011r. 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 

z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz. 
1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 
558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 
1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 
oraz Nr 40, poz. 230. 

3) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone 
uchwałami: nr V/32/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 
23 lutego 2011r. nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z 
dnia 23 marca 2011r. oraz nr VII/73/2011 z dnia 20 kwiet-
nia 2011r. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Janusz Klejment 


