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UCHWAŁA Nr 144/XXXIX/2009 

RADY GMINY IŁÓW 

z dnia 7 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy „Cmentarna”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 

173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy „Cmentarna” na 

„Klonowa”. 

§ 2. Koszty związane ze zmianą dokumentów 

powstałe w związku ze zmianą nazwy ulicy w 

przypadkach, w których jest to zgodne z prawem 

pokryje Gmina. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 

17 kwietnia 1973r. w sprawie nadania i zmiany 

nazw ulic na terenie Iłowa - w częņci dotyczącej 

ulicy „Cmentarna”. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Ryszard Zientara 
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UCHWAŁA Nr 1240/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póňn. 

zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 

póňn. zm.) w związku z uchwałą nr 124/VII/2007 z 

dnia 14 marca 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego częņci 

wsi Siedliska, Rada Miejska w Piasecznie stwier-

dza zgodnoņć niniejszego planu ze Studium Uwa-

runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwala, 

co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego częņci wsi Siedliska, zwany dalej 

planem. 

§ 2. 

Planem objęto obszar, którego granice przedsta-

wia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej in-

tegralną częņcią. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających 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) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametrów i wskaňników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochro-

nie, na podstawie przepisów odrębnych, w 

tym terenów naraŊonych na niebezpie-

czeństwo powodzi, 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomoņci objętych planem 

miejscowym, 

8) szczególnych warunków zagospodarowa-

nia terenów oraz ograniczeń w ich uŊyt-

kowaniu, 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji oraz infrastruktury 

technicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i uŊytkowania 

terenów, 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-

rych ustala się opłatę, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych, ze względu 

na brak dla terenu objętego granicami planu 

ustaleń w tym zakresie w studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Piaseczno, 

2) terenów górniczych oraz terenów naraŊo-

nych na niebezpieczeństwo osuwania się 

mas ziemnych, ze względu na brak w grani-

cach planu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów odrębnych. 

§ 4. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych uwag do projektu planu, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŊą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-

nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 
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§ 5. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 

uchwały do terenu objętego planem. 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-

rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenów wyraŊone symbola-

mi cyfrowymi i literowymi, 

5) granice strefy ochrony konserwatorskiej 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków 

województwa mazowieckiego, 

6) granice stref ochrony konserwatorskiej za-

bytków archeologicznych. 

3. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu 

symbolami graficznymi obowiązujące granice 

stref ustanowione odrębnymi aktami prawny-

mi, oraz obiekty objęte ochroną prawną na 

podstawie przepisów odrębnych. 

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu, 

2) granice strefy szczególnej ochrony ekolo-

gicznej Warszawskiego Obszaru Chronione-

go Krajobrazu, 

3) obiekt wpisany do rejestru Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

4. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu 

symbolami graficznymi obowiązujące strefy 

wymagające szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uŊytkowaniu wyznaczone na podstawie przepi-

sów odrębnych: 

1) granice strefy bezpoņredniego zagroŊenia 

powodzią, 

2) granice strefy obszaru ograniczonego uŊyt-

kowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka 

Chopina w Warszawie. 

5. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują 

łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały. 

 

Rozdział 2 

Przepisy ogólne 

Wyjaņnienie uŊywanych pojęć 

§ 7. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

2) przepisach odrębnych – naleŊy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi, 

3) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia 

planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 

treņci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu – naleŊy przez to rozumieć ta-

kie przeznaczenie, które powinno przewaŊać 

na danym obszarze, wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi, 

5) usługach – naleŊy przez to rozumieć samo-

dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 

w budynkach o innych funkcjach niŊ usługo-

we i urządzenia słuŊące działalnoņci, której ce-

lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoņci, a nie 

wytwarzanie bezpoņrednio, metodami prze-

mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi dzieli 

się na: 

a) nieuciąŊliwe – to jest usługi, które nie są 

zaliczane, zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami do przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, 

b) uciąŊliwe – nie spełniające wymogów 

wymienionych w ppkt a, 

6) usługach publicznych - naleŊy przez to rozu-

mieć usługi, których głównym realizatorem 

są władze samorządowe i państwowe, 

7) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 

naleŊy przez to rozumieć działki budowlane, 

które zostały wydzielone po wejņciu w Ŋycie 

niniejszej uchwały, w tym działki budowlane 

powstałe w wyniku rozwiązań przestrzennych 

niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego 

układu komunikacyjnego, 

8) liniach rozgraniczających – naleŊy przez to 

rozumieć linię rozgraniczającą tereny o róŊ-

nym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-

gospodarowania, 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, 

okreņlające najmniejszą dopuszczalną odle-

głoņć zewnętrznego lica ņciany budynku w 
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stosunku do linii rozgraniczających, od któ-

rych te linie wyznaczono, bez wysuniętych 

poza ten obrys schodów, okapów, otwartych 

ganków, zadaszeń, pasaŊy o szerokoņci do 2m 

oraz balkonów, 

10) makroniwelacji terenu – naleŊy przez to ro-

zumieć trwałe przekształcenie naturalnej 

rzeňby terenu. Za makroniwelację nie uwaŊa 

się przekształcenia naturalnej rzeňby terenu 

związanej z lokalizacją obiektów budowlanych 

na działce budowlanej, 

11) wskaňniku intensywnoņci zabudowy - naleŊy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-

nych na danej działce budowlanej do jej 

ogólnej powierzchni, 

12) maksymalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 

przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-

kraczalną iloņć kondygnacji naziemnych bu-

dynku oraz największą odległoņć pomiędzy 

poziomem terenu przy najniŊej połoŊonym 

wejņciu do budynku, nie będącym wyłącznie 

wejņciem do pomieszczeń technicznych i go-

spodarczych a najwyŊszym punktem przekry-

cia dachowego (stropodachowego), 

13) minimalnym procentowym wskaňniku po-

wierzchni biologicznie czynnej - naleŊy przez 

to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 

wartoņć procentową stosunku niezabudowa-

nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 

pokrytych roņlinnoņcią na gruncie rodzimym 

lub pod wodami, do całkowitej powierzchni 

działki. 

Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

Ustala się, Ŋe nadrzędnym celem realizacji ustaleń 

niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreņlenie warunków dotyczących kształtowa-

nia zabudowy, których spełnienie umoŊliwi 

uzyskanie właņciwych walorów przestrzennych 

i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-

strzeni, w tym w szczególnoņci uwzględnienie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, zakazu loka-

lizacji obiektów i budynków tymczasowych, 

ograniczenia w moŊliwoņci lokalizacji reklam i 

noņników reklamowych, ograniczenia w moŊ-

liwoņci lokalizacji dominant przestrzennych, 

ustalenia maksymalnych wysokoņci zabudowy, 

obowiązującej kolorystyki budynków, dopusz-

czalnej geometrii dachów, itd., 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 

publicznych w zakresie komunikacji, inŊynierii i 

ochrony ņrodowiska. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania  

zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem 

§ 9. 

Ustala się, Ŋe na całym obszarze planu: 

1) ustala się realizację funkcji zgodnych z prze-

znaczeniem i warunkami zagospodarowania te-

renów okreņlonymi w rozdziale 3 oraz wpro-

wadza się realizację układu drogowo-ulicznego 

według ustaleń rozdziału 4 i elementów infra-

struktury technicznej według ustaleń rozdziału 

5 uchwały, 

2) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i wy-

mianę istniejących siedlisk rolniczych, 

3) zabrania się lokalizowania obiektów tymcza-

sowych i prowizorycznych, nie związanych z 

realizacją inwestycji docelowych; Lokalizowa-

nie obiektów tymczasowych moŊliwe jest jedy-

nie w obrębie działki budowlanej, na której re-

alizowana jest inwestycja docelowa w czasie 

waŊnoņci pozwolenia na budowę, 

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-

go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 

dopuszcza się utrzymania dotychczasowego 

uŊytkowania rolniczego bez prawa zabudowy, 

5) dopuszcza się realizację usług publicznych na 

całym obszarze planu, 

6) dopuszcza się zabudowę w granicach działek 

budowlanych. 

§ 10. 

Ustala się linie rozgraniczające tereny o róŊnym 

przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-

rowania okreņlone na rysunkach planu. 

§ 11. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 

funkcjonalnych wyznaczonych liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 

zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usług nieuciąŊliwych - oznaczone symbo-

lem przeznaczenia MN/U, 

2) tereny zieleni naturalnej – oznaczone symbo-

lem przeznaczenia ZN, 

3) tereny wód powierzchniowych – oznaczone 

symbolem WS. 
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§ 12. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 

komunikacji wyznaczonych liniami rozgraniczają-

cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 

zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi głównej 

ruchu przyņpieszonego - oznaczone symbolem 

przeznaczenia KDGP, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej - 

oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ, 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-

wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 

KDD, 

4) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbo-

lem przeznaczenia KDW. 

§ 13. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 

okreņlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-

rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-

dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi li-

niami. 

3. Ustala się następujące minimalne odległoņci 

zabudowy od linii rozgraniczającej dróg pu-

blicznych oznaczonych symbolem: 

1) KDGP - 10,0m, 

2) KDZ - 8,0m, 

3) KDD - 6,0m. 

4. Ustala się następujące minimalne odległoņci 

zabudowy od linii rozgraniczającej dróg we-

wnętrznych oznaczonych symbolem KDW – 

5,0m. 

5. Dopuszcza się remonty i przebudowy istnieją-

cej zabudowy usytuowanej w pasie pomiędzy 

liniami rozgraniczającymi układu komunikacyj-

nego a nieprzekraczalną linią zabudowy, z wy-

kluczeniem powiększenia kubaturowego. 

6. Ustala się następujące minimalne odległoņci 

zabudowy od podstawy skarpy rowów melio-

racyjnych - 5,0m. 

7. Dopuszcza się likwidację lub zmianę odległoņci 

nieprzekraczalnych linii zabudowy od rowów 

melioracyjnych, o których mowa w ust. 6, po 

likwidacji lub przebudowie rowów melioracyj-

nych, wykonanych na podstawie pozwolenia 

wodno - prawnego. 

8. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-

kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-

zację budynków na działce zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi i z uwzględnieniem wszystkich 

ustaleń planu. 

9. Na terenach objętych planem zasady kształto-

wania zabudowy okreņla się następująco: 

1) maksymalna wysokoņć nowej zabudowy - 

zgodnie ze wskaňnikami okreņlonymi dla 

poszczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 

kominów, anten oraz innych budowli o po-

dobnym charakterze (obiektów budowla-

nych nie będących budynkami), 

3) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy - zgodnie ze wskaňnikami okreņlonymi 

dla poszczególnych terenów, 

4) na całym obszarze planu zabrania się lokali-

zowania obiektów o charakterze dominant 

przestrzennych, tj. obiektów budowlanych 

nie będących budynkami o maksymalnej 

wysokoņci powyŊej 15,0m, licząc od pozio-

mu gruntu rodzimego, oraz masztów telefo-

nii komórkowej. 

§ 14. 

1. Drogi publiczne powinny być realizowane jako 

przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wy-

posaŊone wysokiej klasy urządzeniami pomoc-

niczymi, małą architektura, nawierzchniami, 

itp. 

2. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-

dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych 

powinny być sytuowane w linii rozgrani-

czającej, z tym Ŋe dopuszcza się ich miej-

scowe wycofanie w głąb działki w przy-

padku koniecznoņci ominięcia istniejących 

przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruk-

tury technicznej itp.) oraz w miejscach sy-

tuowania bram wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-

niach przy drogach o szerokoņci mniejszej 

niŊ 10,0m muszą być wycofane o mini-

mum 2,0m w stosunku do linii rozgrani-

czającej ustalonej w planie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 

otwierać się na zewnątrz działki, 

4) w przypadku lokalizacji furtek i bram wjaz-

dowych nie dopuszcza się wykonywania 

elementów wjazdów np. zadaszeń poza li-

nie rozgraniczające, wchodzących w pas 

drogowy, 

5) maksymalna wysokoņć ogrodzenia nie 

moŊe przekraczać 2,0 metra od poziomu 

terenu, 
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6) ogrodzenie powinno być aŊurowe, powy-

Ŋej cokołu z zastrzeŊeniem pkt 9, 

7) wysokoņć cokołu nie moŊe przekraczać 

0,6m, 

8) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń z 

przęsłami wypełnionymi prefabrykatami 

betonowymi, 

9) dla terenów połoŊonych wzdłuŊ dróg 

oznaczonych symbolami 1.KDGP i 1.KDZ 

dopuszcza się realizację pełnych ogrodzeń, 

za wyjątkiem ogrodzeń, o których mowa w 

pkt 8, 

10) linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-

głoņci min. 0,5m od gazociągu, 

11) ustala się, Ŋe ogrodzenia powinny być od-

sunięte co najmniej. 1,5m od górnej kra-

wędzi skarpy rowów melioracyjnych. 

§ 15. 

1. Umieszczania wolnostojących znaków infor-

macyjno-plastycznych i reklam dopuszcza się 

jedynie na terenach oznaczonych symbolami 

1.MN/U, 2.MN/U, pod warunkiem, Ŋe po-

wierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 

3m2, przy czym dla obiektu wpisanego do reje-

stru zabytków województwa mazowieckiego, 

oznaczonego na rysunku planu obowiązują 

ustalenia § 17 ust. 3. 

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 

się lokalizowanie reklam i znaków informacyj-

no - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach 

i obiektach małej architektury pod warunkiem, 

Ŋe powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-

kroczy 3m2. 

3. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno – 

plastycznych obok siebie moŊliwe jest jedynie 

w przypadku gdy łączna powierzchnia zestawu 

reklam i znaków informacyjno – plastycznych 

nie przekroczy powierzchni 3m2 w przypadku 

wolnostojących znaków informacyjno – pla-

stycznych oraz 3m2 w przypadku reklam i zna-

ków informacyjno – plastycznych lokalizowa-

nych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach 

małej architektury. 

4. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków 

informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

2) na budowlach i urządzeniach miejskiej in-

frastruktury technicznej (latarniach, słupach 

linii elektroenergetycznych, transformato-

rach, itp.), 

 

3) zakazuje się wspornikowego wywieszania 

znaków informacyjno – plastycznych i re-

klam poza linie rozgraniczające dróg pu-

blicznych oraz tereny działek sąsiednich. 

5. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-

plastycznych na małych obiektach kubaturo-

wych i innych uŊytkowych elementach infra-

struktury technicznej (wiaty przystankowe) nie 

moŊe utrudniać korzystania z nich lub zakłócać 

ich uŊytkowania. 

6. Ustalenia pkt 1 - 5 nie dotyczą gminnego sys-

temu informacji przestrzennej oraz znaków 

drogowych. 

Ustalenia w zakresie scalania i podziałów terenów 

na działki budowlane 

§ 16. 

1. Ustala się moŊliwoņć scalania i podziałów ist-

niejących działek, w poszczególnych terenach, 

na działki budowlane, na warunkach okreņlo-

nych w ustawie o gospodarce nieruchomo-

ņciami i pod warunkiem zachowania następu-

jących zasad: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielanych działek bu-

dowlanych ustalonej w ustaleniach szczegó-

łowych dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 

dojazdów niepublicznych do obsługi nowo 

wydzielanych działek budowlanych, 

3) granice nowo wydzielanych działek budow-

lanych powinny być prostopadłe do linii 

rozgraniczających dróg publicznych oraz 

pasa drogowego nowo wydzielanych dróg 

wewnętrznych, z tolerancją do 20°. 

2. Dopuszcza się wydzielenie i zainwestowanie 

nowo wydzielanych działek budowlanych o 

powierzchni mniejszej niŊ okreņlona w przepi-

sach szczegółowych dla poszczególnych tere-

nów wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka, z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą, niŊ okreņlona w 

przepisach szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wy-

dzielanych działek budowlanych. 

3. Granice nowo wydzielanych działek budowla-

nych naleŊy wyznaczać w oparciu o linie roz-

graniczające, o których mowa w § 10. 
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4. Dopuszcza się moŊliwoņć wydzielania terenów 

dla wewnętrznego układu komunikacyjnego 

przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoņredni do-

stęp do drogi publicznej lub wewnętrznej, 

o której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostę-

pu, o których mowa w pkt 1, poprzez dro-

gi/ulice wewnętrzne stanowiące współwła-

snoņć wszystkich właņcicieli nieruchomoņci, 

dla których korzystanie z nich jest koniecz-

ne, pod warunkiem zachowania minimalnej 

szerokoņci 5,0m lub ustanowienia słuŊebno-

ņci na nieruchomoņciach przeznaczonych do 

zabudowy. 

5. W przypadku terenów oznaczonych symbolami 

MN, MN/U dopuszcza się 15% odstępstwo od 

ustaleń w zakresie minimalnej powierzchni 

nowo wydzielanych działek budowlanych. 

6. Dopuszcza się zabudowę na działkach mniej-

szych niŊ okreņlone w ustaleniach dla poszcze-

gólnych terenów, pod warunkiem, Ŋe podział 

został dokonany przed wejņciem w Ŋycie planu 

lub wynika z realizacji wyznaczonego na rysun-

ku planu układu komunikacyjnego. 

7. Dopuszcza się 15% odstępstwo od ustaleń w 

zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzie-

lanych działek budowlanych, dla jednej nowo 

wydzielonej działki, która nie spełnia wymo-

gów minimalnej powierzchni nowo wydzielo-

nych działek budowlanych okreņlonych w usta-

leniach szczegółowych dla poszczególnych te-

renów. 

Zasady ochrony dóbr kultury 

§ 17. 

1. Wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabyt-

ków województwa mazowieckiego (willa nr re-

jestru 1312) oznaczony na rysunku planu. 

2. Ustala się granice strefy ochrony konserwator-

skiej obiektu wpisanego do rejestru zabytków 

województwa mazowieckiego oznaczoną na 

rysunku planu 

3. Dla obiektu i strefy, o których mowa w ust. 1 i 

ust. 2 ustala się nakaz uzgadniania z Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 

robót budowlanych wykonywanych na obiek-

cie i terenie połoŊonym w zasięgu strefy. 

4. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych 

(stanowiska archeologiczne nr ewid. AZP 60-

66/11, 60-66/12, 60-66/13, 60-66/14, 60-66/16, 

60-66/17) w formie stref ochrony konserwator-

skiej, okreņlonych na rysunku planu symbolami 

i numerami 60-66/11, 60-66/12, 60-66/13,           

60-66/14, 60-66/16, 60-66/17. 

5. Na terenie stref, o których mowa w ust. 4 usta-

la się: 

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 

wojewódzkiego konserwatora zabytków - 

przed wydaniem pozwolenia na budowę lub 

zgłoszeniem właņciwemu organowi - 

uzgodnienia wszelkich planowanych budów 

obiektów budowlanych oraz robót budow-

lanych wiąŊących się z wykonywaniem prac 

ziemnych, 

2) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków poszukiwania, 

rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 

budowy urządzeń wodnych i regulacji wód, 

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 

fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-

rzającej realizować roboty budowlane) ba-

dań archeologicznych oraz wykonania ich 

dokumentacji, 

4) obowiązek uzyskania od wojewódzkiego 

konserwatora zabytków pozwolenia na 

przeprowadzenie badań archeologicznych 

przed rozpoczęciem tych badań. 

Zasady ochrony i kształtowania ņrodowiska 

§ 18. 

1. Wskazuje się granice Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, oznaczoną na rysun-

ku planu. 

2. Wskazuje się granice Strefy Szczególnej 

Ochrony Ekologicznej Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, oznaczoną na rysun-

ku planu. 

3. Na Obszarach, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 

obowiązują rygory okreņlone w przepisach od-

rębnych powołujących te Obszary, w tym 

szczególnoņci: 

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na ņrodowisko w ro-

zumieniu przepisów odrębnych, 

2) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 

ņródpolnych, przydroŊnych, i nadwodnych, 

jeŊeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpie-

czeństwa ruchu drogowego lub wodnego 

lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-

montów lub naprawy urządzeń wodnych, 

przy czym przez likwidację rozumie się wy-

cięcie bez dokonania nasadzeń zastępczych, 
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3) zakaz dokonywania zmian stosunków wod-

nych, jeŊeli słuŊą innym celom niŊ ochrona 

przyrody lub zrównowaŊone wykorzystanie 

uŊytków rolnych i leņnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna i rybacka, 

4) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeňbę terenu, z wyjąt-

kiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym, przeciw osuwisko-

wym lub utrzymaniem, budową, odbudową, 

naprawą lub remontem urządzeń wodnych. 

4. Ustala się, Ŋe na całym obszarze działania pla-

nu obowiązują następujące zasady ochrony i 

kształtowania ņrodowiska: 

1) ustala się nakaz maksymalnej ochrony ist-

niejącej szaty roņlinnej cennej pod wzglę-

dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala się ochronę szczególnie cennych 

siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk 

grzybów, roņlin i zwierząt gatunków chro-

nionych podlegających ochronie na pod-

stawie obowiązujących przepisów krajo-

wych i międzynarodowych, 

3) ustala się obowiązek zachowania walorów 

ņrodowiska przyrodniczego, a przede 

wszystkim istniejącej zieleni wysokiej, po-

jedynczych drzew oraz zadrzewień przy-

droŊnych, 

4) ustala się zakaz wykonywania makroniwe-

lacji terenów, za wyjątkiem działań nie-

zbędnych do realizacji urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym dróg 

oraz działań niezbędnych do rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych, 

5) ustala się zakaz podejmowania działań 

prowadzących do zmiany stosunków 

wodnych, 

6) wprowadza się ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 

oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-

czenia mogą negatywnie wpłynąć na stan 

tych wód oraz nakaz podłączenia wszyst-

kich obiektów do sieci gminnych po ich 

realizacji, 

7) w celu ochrony powietrza plan ustala 

ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, 

olejem nisko siarkowym lub innymi pali-

wami ekologicznie czystymi, w tym stały-

mi, których stosowanie jest zgodne z 

przepisami odrębnymi, 

8) ustala się zakaz lokalizacji w obszarze pla-

nu przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na ņrodowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, za wyjątkiem ele-

mentów niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania gminnych i ponadlokal-

nych systemów inŊynieryjnych, 

9) oddziaływanie na ņrodowisko przekracza-

jące dopuszczalne wielkoņci poprzez emi-

sję substancji i energii, w szczególnoņci 

dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 

promieniowania, zanieczyszczania powie-

trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, winno zamykać się na terenie 

działki budowlanej lub zespołu działek na 

jakiej jest wytwarzane, 

10) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-

wiedniej iloņci miejsca dla pojemników na 

odpady w granicach działki, 

11) okreņla się minimalną wielkoņć działki 

zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 

terenów, 

12) okreņla się minimalny wskaňnik po-

wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 

ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

13) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-

kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w ņrodowisku w rozumieniu przepisów 

odrębnych w zakresie progowych wartoņci 

poziomów hałasu wskazuje się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieŊy – 

55dB i dla godzin nocnych 50dB, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla zabu-

dowy mieszkaniowo – usługowej, za-

budowy zagrodowej oraz terenów za-

budowy zamieszkania zbiorowego dla 

godzin dziennych – 60dB i dla godzin 

nocnych 50dB, 

14) ustala się zakaz lokalizowania na terenach 

zagroŊonych przekroczeniem dopuszczal-

nych poziomów hałasu w ņrodowisku, o 

których mowa w pkt 13, a w szczególnoņci 

dla terenów połoŊonych w sąsiedztwie 

dróg oznaczonych symbolami 1.KDZ, 

2.KDZ, 3.KDZ usług z zakresu oņwiaty, na-

uki, zdrowia, sportu i rekreacji oraz zabu-

dowy mieszkaniowej, z zastrzeŊeniem 

pkt 15, 

15) zakaz, o którym mowa w pkt 14 moŊe być 

zniesiony wyłącznie w przypadku zasto-

sowania zabezpieczeń akustycznych, w 

tym ekranów akustycznych, gwarantują-

cych zachowanie dopuszczalnych pozio-
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mów hałasu w ņrodowisku, o których 

mowa w pkt 13. 

Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających 

ochronie ze względu na wymagania ochrony  

ņrodowiska i zdrowia ludzi 

§ 19. 

1. Wprowadza się szczególne uwarunkowania dla 

inwestowania i zagospodarowania na terenach 

stref wymagających szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz stanowiących 

ograniczenia w ich uŊytkowaniu: 

1) strefy bezpoņredniego zagroŊenia powodzią, 

2) strefy złoŊonych warunków gruntowo – 

wodnych, 

3) strefy obszaru ograniczonego uŊytkowania 

dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie. 

2. Wskazuje się granicę strefy bezpoņredniego 

zagroŊenia powodzią, oznaczoną na rysunku 

planu. 

3. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 2, ustala się nakaz zacho-

wania rygorów okreņlonych w przepisach od-

rębnych, w tym: 

1) zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz 

wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

2) zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjąt-

kiem plantacji wiklinowych na potrzeby re-

gulacji wód oraz roņlinnoņci stanowiącej 

element zabudowy biologicznej dolin rzecz-

nych lub słuŊącej do wzmacniania brzegów, 

obwałowań lub odsypisk, 

3) zakaz zmiany ukształtowania terenu, skła-

dowania materiałów oraz wykonywania in-

nych robót, z wyjątkiem robót związanych z 

regulacją lub utrzymywaniem wód, a takŊe 

utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową 

lub przebudową wałów przeciwpowodzio-

wych wraz z ich infrastrukturą. 

4. Zakazy, o których mowa w ust. 3 mogą być 

zniesione wyłącznie na podstawie decyzji wy-

danej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. 

5. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 2 Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej moŊe, w drodze 

decyzji wskazać sposób uprawy i zagospoda-

rowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikają-

ce z wymagań ochrony przed powodzią oraz 

nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 

6. Wskazuje się strefę złoŊonych warunków grun-

towo - wodnych, obejmującą cały obszar pla-

nu, w zasięgu której inwestor podejmujący re-

alizację inwestycji budowlanej moŊe natrafić na 

występujące w podłoŊu warstwy gruntów sła-

bonoņnych lub wysoki poziom wód grunto-

wych. 

7. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 6 ustala się obowiązek wy-

konania przez inwestora, dla kaŊdej zamierzo-

nej inwestycji kubaturowej, oceny warunków 

geologiczno – inŊynierskich w formie doku-

mentacji geologiczno inŊynierskiej 

8. Wskazuje się granicę strefy obszaru ograniczo-

nego uŊytkowania dla Portu Lotniczego im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie, oznaczoną na 

rysunku planu. 

9. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 8, ustala się nakaz zacho-

wania rygorów okreņlonych w przepisach od-

rębnych, powołujących ten obszar, w tym: 

1) zakaz przeznaczania nowych terenów pod 

szpitale, domy opieki społecznej, zabudo-

wę związaną ze stałym lub wielogodzin-

nym pobytem dzieci i młodzieŊy, 

2) zakaz zmiany uŊytkowania budynków w 

całoņci lub w częņci na szpitale i domy 

opieki, 

3) zakaz budowy nowych szpitali, domów 

opieki, zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-

dzieŊy. 

Ogólne zasady dotyczące  

infrastruktury technicznej 

§ 20. 

1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 

zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę 

z gminnej sieci wodociągowej i odprowadza-

nia ņcieków do oczyszczalni gminnej, z za-

strzeŊeniem ust. 2. 

2. Do czasu realizacji gminnej, zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej dopuszcza się tymczasowe od-

prowadzanie ņcieków sanitarno – bytowych 

do szczelnych szamb, pod warunkiem zaopa-

trzenia całego obszaru objętego planem w 

wodę ze zbiorczej, gminnej sieci wodociągo-

wej. 

3. Ustala się nakaz podłączenia istniejącej i pro-

jektowanej zabudowy do gminnych syste-

mów inŊynieryjnych (wodociągów i kanaliza-

cji) po ich realizacji oraz likwidacji po podłą-

czeniu istniejących szamb. 
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4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje trans-

formatorowe, podziemne przepompownie 

ņcieków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia 

telekomunikacyjne na podstawie opracowań 

technicznych, na całym obszarze objętym 

planem, bez koniecznoņci zmiany niniejszego 

planu, pod warunkiem, Ŋe ewentualna uciąŊ-

liwoņć tychŊe nie będzie wykraczać poza gra-

nice lokalizacji. 

5. W liniach rozgraniczających dróg naleŊy re-

zerwować tereny dla infrastruktury technicz-

nej. 

6. Przez tereny inne, niŊ przeznaczone dla ukła-

du komunikacyjnego i infrastruktury tech-

nicznej (w tym takŊe przez tereny działek pry-

watnych), dopuszcza się prowadzenie linio-

wych elementów infrastruktury technicznej 

oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy 

- w miarę moŊliwoņci - unikać kolizji z istnie-

jącymi elementami infrastruktury technicznej. 

W przypadku nieuniknionej kolizji projekto-

wanego zagospodarowania z tymi elemen-

tami naleŊy je przenieņć lub odpowiednio 

zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarun-

kowań wynikających z przepisów odrębnych 

oraz warunków okreņlonych przez operato-

ra(ów). W szczególnoņci dotyczy to przebu-

dowy napowietrznych linii energetycznych 

ņredniego i niskiego napięcia na sieci kablo-

we. 

8. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym gminy i ponadlo-

kalnym zapewniają drogi/ulice oznaczone 

symbolami 1.KDGP i 1.KDZ, wyznaczone na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

9. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 

oznaczonych symbolami KDZ, KDD dopusz-

cza się lokalizację ņcieŊek rowerowych. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 

właņciciele posesji zapewniają na terenach 

swoich działek, w liczbie wynikającej z usta-

lonych wskaňników w ust. 11. 

11. Ustala się następujące minimalne wskaňniki 

parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 2 m.p./1 lokal mieszkalny, 

2) usług – 3 m.p./kaŊde 100m2 pow. uŊytko-

wej, dla obiektów o mniejszej powierzchni 

uŊytkowej nie mniej niŊ 2 m.p. 

12. W przypadku realizacji na działce zabudowy 

mieszkaniowej oraz usług, miejsca parkingo-

we naleŊy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla 

kaŊdej z funkcji. 

Rozdział 3 

Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 21. 

1. Ustala się, Ŋe dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1.MN/U, 2.MN.U, 

3.MN.U, 4.MN.U, 5.MN.U, 6.MN.U, 7.MN.U, 

8.MN.U, 9.MN.U obowiązują następujące zasa-

dy zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna oraz usługi nieuciąŊliwe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje się istniejącą zabudowę, z pra-

wem do działań remontowych, przebudo-

wy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala się realizację zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-

jącej– z zastrzeŊeniem na jednej działce 

mogą być zrealizowane 2 budynki jeden 

budynek mieszkalny oraz jeden budynek 

usług nieuciąŊliwych. Realizację kolejnych 

budynków mieszkaniowych i usługowych 

na działkach budowlanych dopuszcza się 

jedynie wtedy gdy powierzchnia działki, na 

której budynki będą realizowane, umoŊliwi 

zachowanie rezerwy terenu dla kaŊdego 

realizowanego budynku w wielkoņci nie 

mniejszej niŊ okreņlona w ust. 4 pkt 2, 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala się na 

przeznaczenie częņci pomieszczeń na cele 

usług nieuciąŊliwych– zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, 

4) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizowania 

parterowych budynków gospodarczych i 

garaŊy - których wysokoņć nie moŊe prze-

kraczać 6,0m, 

5) ustala się maksymalną wysokoņć zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej i bu-

dynków usługowych: 

a) do 11,0m na terenach oznaczonych 

symbolami 1.MN/U i 2.MN/U, 

b) do 9,0 dla pozostałych terenach, 

6) ustala się maksymalną intensywnoņć za-

budowy - 0,6, 

7) parkingi i garaŊe dla wszystkich istnieją-

cych i nowo wznoszonych obiektów po-

winny być zlokalizowane na terenie działki 

lub zespołu działek budowlanych, do któ-
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rej inwestor posiada tytuł prawny - wg 

wskaňnika okreņlonego § 20, 

8) nakazuje się realizację dachów o zmiennej 

geometrii, o nachyleniu połaci dachowych 

wynoszącym do 45°; przy czym dopuszcza 

się inne przekrycia zwieńczone attykami, 

gzymsami, dachami mansardowymi lub 

dachami płaskimi, w tym z urządzoną zie-

lenią, 

9) na dachach naleŊy stosować tradycyjne 

materiały wykończeniowe, w tym da-

chówka, gont, strzecha, blachę płaską i 

blacho dachówkę, 

10) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych 

materiałów wykończeniowych na elewa-

cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 

drewna, szkła i kamienia, 

11) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-

dynków: 

a) dachy powinny mieć kolorystykę w od-

cieniach od ciemnej czerwieni do czer-

wonawego brązu lub odcieniach szaro-

ņci i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-

lory pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

12) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 

istniejących budynków naleŊy stosować 

zasady, o których mowa w pkt 8-11, 

13) zasady, o których mowa w pkt 8-11 naleŊy 

stosować w przypadku realizacji budyn-

ków gospodarczych i garaŊy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 

działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala się, z zastrzeŊeniem § 16 ust. 6, mi-

nimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

działek budowlanych: 

a) 1000m2 dla terenów oznaczonych sym-

bolami 1.MN/U, 2.MN/U, 

b) 1300m2 dla terenów oznaczonych sym-

bolami 3.MN/U – 6.MN/U, 

c) 1600m2 dla terenów oznaczonych sym-

bolami 7.MN/U – 9.MN/U, 

3) ustala się, Ŋe front lub szerokoņć nowo 

wydzielanej działki budowlanej ma być nie 

mniejszy niŊ 16,0m, 

5. W zakresie ochrony ņrodowiska, dóbr kultury i 

szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu ze 

względu na wymagania ochrony ņrodowiska i 

zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala się zakaz lokalizacji usług uciąŊli-

wych, 

3) ustala się, Ŋe minimalny procent po-

wierzchni biologicznie czynnej działki bu-

dowlanej lub zespołu działek budowla-

nych, do których inwestor posiada tytuł 

prawny nie moŊe być mniejszy niŊ 70%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 

§ 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących i 

projektowanych dróg wskazanych na ry-

sunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-

jektowanej sieci. 

§ 22. 

1. Ustala się, Ŋe dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami WS obowiązują nastę-

pujące zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: powierzchniowe wody płynące. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) wszelkie zagospodarowanie terenów moŊe 

polegać wyłącznie na powszechnym, zwy-

kłym lub szczególnym korzystaniu z wód, 

2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeń, budowli, a takŊe innej zabudowy i za-

gospodarowania nie związanego z przezna-

czeniem terenów. 

§ 23. 

1. Ustala się, Ŋe dla terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem ZN obowiązują nastę-

pujące zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna, 

chroniona. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeń, budowli, a takŊe innej zabudowy i za-

gospodarowania nie związanego z przezna-

czeniem terenów, 

2) ustala się nakaz zachowania istniejącej zie-

leni i jej obecnego charakteru, 

3) ustala się zakaz grodzenia nieruchomoņci. 
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Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 24. 

1. Układ drogowo-uliczny stanowią drogi główne 

ruchu przyņpieszonego, zbiorcze, dojazdowe a 

takŊe drogi wewnętrzne wyznaczone liniami 

rozgraniczającymi na rysunku planu. 

2. Drogi główne ruchu przyņpieszonego, zbiorcze 

i dojazdowe tworzą publiczny układ komunika-

cyjny. 

3. Drogi wewnętrzne tworzą wewnętrzny (niepu-

bliczny) układ komunikacyjny. 

4. W obszarze planu ustala się następujące ciągi 

komunikacyjne: 

 

Lp. nazwa drogi  

/ulicy 

symbol  

przeznaczenia 

klasa/postulowana 

kategoria 

minimalna szerokoņć w liniach 

rozgraniczających (m) 

inwestycja  

o znaczeniu  

lokalnym (pl) bądň 

ponadlokalnym (pp) 

1 droga istniejąca 

(ulica Mostowa 

/Asfaltowa) 

1.KDGP główna ruchu przy-

spieszonego/ krajo-

wa 

55-63 pp 

2 droga istniejąca 

(ulica Sielska) 

1.KDZ zbiorcza/powiatowa plan wskazuje jedynie pas 

terenu o szerokoņci 5 – 10m i 

postuluje o zachowanie min. 

szerokoņci drogi 16 m na całej 

długoņci 

pp 

3 droga istniejąca/ 

projektowana (ulica 

Watykańska) 

1.KDD dojazdowa / gminna 12, na odcinku plan wskazuje 

jedynie pas terenu o szerokoņci 

3 – 5,5 m i postuluje o zacho-

wanie min. szerokoņci drogi  

12 m na całej długoņci 

pl 

4 droga projektowana 2.KDD dojazdowa / gminna 10 - 12 pl 

5 droga projektowana 3.KDD dojazdowa / gminna 10 - 21 pl 

6 droga projektowana 4.KDD dojazdowa / gminna 12 pl 

7 droga projektowana 5.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

8 droga istniejąca/ 

projektowana (ulica 

Patagońska) 

6.KDD dojazdowa / gminna 12 pl 

9 droga istniejąca/ 

projektowana (ulica 

Norweska) 

7.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

10 droga istniejąca 

(ulica Fińska) 

1.KDW wewnętrzna 6 pl 

11 droga istniejąca 2.KDW wewnętrzna 6 pl 

12 droga istniejąca/ 

projektowana 

3.KDW wewnętrzna 6 pl 

13 ulica istniejąca 4.KDW wewnętrzna 6 - 10 pl 

 

§ 25. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 

komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg 

ustala się pasy terenu okreņlone liniami roz-

graniczającymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych nie-

oznaczonych na rysunku planu, ustala się min. 

szerokoņć: 

1) 6,0m – dla dróg o długoņci do 150,0m, 

2) 8,0m – dla dróg o długoņci powyŊej 150,0m. 

3. Zachowuje się dojazdy według stanu istnieją-

cego na terenach, których zainwestowanie 

uniemoŊliwia ich przebudowę, z warunkiem za-

chowania szerokoņci w liniach rozgraniczają-

cych nie mniejszej niŊ 5,0m. 

Rozdział 5 

Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 26. 

1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego pla-

nem w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w 

oparciu o istniejące ujęcia wody połoŊone w 

granicach planu oraz inne, znajdujące się poza 

obszarem planu. 
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2. Ustala się, Ŋe dostawa wody poprzez indywi-

dualne przyłącza na warunkach okreņlonych 

przez zarządcę sieci. 

3. Ustala się, Ŋe dla zapewnienia pewnoņci do-

stawy wody na całym obszarze objętym pla-

nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 

układzie zamkniętym, pierņcieniowym. 

4. NiezaleŊnie od zasilania, z sieci wodociągowej 

naleŊy przewidzieć zaopatrzenie ludnoņci w 

wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie 

z przepisami szczególnymi. 

Kanalizacja 

§ 27. 

1. Ustala się sukcesywne objęcie systemem 

gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-

towanej zabudowy, przy czy dopuszcza się sto-

sowanie rozwiązań tymczasowych okreņlonych 

w § 20 ust. 2. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczo-

nych ņcieków do wód powierzchniowych lub 

do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 

otwartych kanałów ņciekowych. 

3. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej powierzchniowo na teren własnej 

działki, 

2) z dróg publicznych, terenów usługowych i 

parkingów do rowów melioracyjnych, 

zbiorników retencyjnych lub studni chłon-

nych, przy czym na inwestorów nakłada się 

obowiązek wyboru najbardziej korzystnego 

sposobu odprowadzania tych wód przy 

uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania 

powodzi i suszy, 

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń, o któ-

rych mowa w pkt 2 na całym obszarze pla-

nu, bez koniecznoņci zmiany niniejszego 

planu, 

4) dopuszcza się retencję wód deszczowych w 

oparciu o urządzenia połoŊone poza granicą 

planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-

niki wód deszczowych, 

5) dopuszcza się odprowadzenie wód desz-

czowych poprzez kanalizację deszczową. 

4. Ustala się nakaz kształtowania powierzchni 

działek w sposób zabezpieczający sąsiednie te-

reny i ulice przed spływem wód opadowych. 

 

 

 

Elektroenergetyka 

§ 28. 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną wszystkich istniejących i projektowanych 

budynków i budowli w oparciu o istniejące i 

projektowane stacje elektroenergetyczne 

SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-

energetycznych ņredniego i niskiego napięcia 

od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właņciwego Zakładu Energetycz-

nego. 

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów 

z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 

wzdłuŊ ulic, wyprowadzonych z istniejących i 

projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłą-

czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-

niu przepisów odrębnych, na terenach poło-

Ŋonych w liniach rozgraniczających ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właņciwą jednost-

ką eksploatacyjną, koniecznoņci realizacji do-

datkowej stacji transformatorowej dla nowej 

inwestycji, ustala się obowiązek realizacji ta-

kiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-

nionych z właņciwa jednostką eksploatacyjną. 

6. Ustala się prowadzenie linii elektroenerge-

tycznych o róŊnych napięciach po oddziel-

nych trasach; dopuszcza się jednak w uza-

sadnionych przypadkach prowadzenie elek-

troenergetycznych linii SN i nn na wspólnych 

słupach. 

7. Ustala się stosowanie linii elektroenergetycz-

nych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 

transformatorowych SN/nn w wykonaniu 

słupowym, przy czym dopuszcza się jednak ze 

względów technicznie uzasadnionych stoso-

wanie linii elektroenergetycznych w wykona-

niu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnę-

trzowym. 

8. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-

energetycznych, powstała w wyniku wystą-

pienia kolizji planu zagospodarowania działki 

(w tym równieŊ wynikającego ze zmiany prze-

znaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi będzie się odbywać w 

uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych 

przez właņciwego operatora systemu elektro-

energetycznego według zasad okreņlonych w 

przepisach odrębnych. 
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9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-

szczególnych działek budowlanych powinny 

przewidywać rezerwację miejsc i terenów dla 

lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 

elementów infrastruktury elektroenergetycz-

nej niezbędnych dla zaopatrzenia lokalizowa-

nych na tych terenach budynków i budowli w 

energię elektryczną a takŊe oņwietlenia wokół 

obiektów. 

10. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wy-

sokoņć moŊe przekraczać 3,0m. 

11. Nakazuje się przycinanie drzew i krzewów 

rosnących pod napowietrznymi liniami elek-

troenergetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 29. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i projekto-

wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-

ciu o rozbudowaną istniejącą sieć ņredniego ci-

ņnienia, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŊliwa, o ile spełnione 

będą warunki techniczne i zostaną zawarte od-

powiednie porozumienia pomiędzy dostawcą i 

odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoņci pod-

stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-

runkami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 

gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi, w odległoņci min. 

0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-

dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 

zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 

strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-

runkami okreņlonymi przez Zarządcę sieci. 

5. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od stro-

ny ulicy) winny być lokalizowane w linii ogro-

dzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu 

uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową. 

6. Gazociągi, które w wyniku przebudowy ulic i 

dróg znalazłyby się pod jezdnią, naleŊy prze-

nieņć w pas drogowy poza jezdnią na koszt in-

westora budowy. 

7. Ustala się nakaz zabezpieczenia w trakcie prze-

budowy dróg istniejących gazociągów przed 

uszkodzeniem przez sprzed budowlany i samo-

chody. 

8. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala się 

nakaz zachowania warunków technicznych 

okreņlonych w przepisach odrębnych. 

Usuwanie nieczystoņci stałych i płynnych 

§ 30. 

1. Ustala się, Ŋe odpady stałe będą wywoŊone na 

składowisko odpadów komunalnych wskazane 

przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z 

Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o 

powszechnej dostępnoņci system zbierania i 

wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Ustala się zabezpieczenie moŊliwoņci segrego-

wania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczegółowymi 

oraz przepisami prawa miejscowego obowiązu-

jącego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje się odprowadzenie ņcie-

ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 

kanalizacji. 

5. Tymczasowo ņcieki sanitarne winny być wywo-

Ŋone do punktu zlewnego oczyszczalni ņcieków. 

Ciepłownictwo 

§ 31. 

1. Ustala się, Ŋe istniejące i projektowane budynki 

będą posiadały własne, indywidualne ňródła 

ciepła. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze 

planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: 

gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia 

elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym 

stałe, których stosowanie jest zgodne z ustawą 

prawo ochrony ņrodowiska. Warunki technicz-

ne zasilania obszaru pozwalają do celów 

grzewczych stosować bez ograniczeń iloņcio-

wych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lek-

ki) jak i energię elektryczną. 

3. Do realizacji indywidualnych ňródeł ciepła na-

leŊy stosować technologie czyste ekologicznie. 

Telekomunikacja 

§ 32. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejących i projekto-

wanych budynków w sieć telekomunikacyjną 

doziemną, w oparciu o istniejącą i projektowa-

ną sieć, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyj-

nej opartej na systemach radiowych. 
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3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomuni-

kacyjnych dla nowych inwestycji na całym ob-

szarze objętym planem. 

Melioracje 

§ 33. 

1. Ustala się nakaz przebudowy lub likwidacji 

rowów melioracyjnych przed realizacją doce-

lowego zainwestowania w poszczególnych te-

renach, pod warunkiem uzyskania pozwolenia 

wodno – prawnego oraz uzgodnienia działań 

na rowach melioracyjnych z jednostkami okre-

ņlonymi w przepisach odrębnych, w tym 

WZMiUW w Inspektorat w Piasecznie, za wy-

jątkiem rowów melioracyjnych, których zacho-

wanie nie będzie kolidować z realizacją doce-

lowego zainwestowania w poszczególnych te-

renach oraz rowów melioracyjnych niezbęd-

nych do odwodnienia poszczególnych terenów. 

2. Rowy melioracyjne, o których mowa w ust. 1 

powinny być wskazane do zachowania, prze-

budowy lub likwidacji, na podstawie koncepcji 

wykonanej dla całego terenu objętego planem, 

nie póňniej niŊ do dnia realizacji projektowane-

go publicznego układu komunikacji, wskazane-

go w Rozdziale 4. 

3. Ustala się nakaz przebudowy systemu drenar-

skiego przed realizacją docelowego zainwe-

stowania w poszczególnych terenach w miej-

scach kolizji z budynkami, budowlami lub na-

wierzchniami utwardzanymi, po uprzednim 

sporządzeniu przez inwestora/właņciciela dział-

ki budowlanej inwentaryzacji rurociągów me-

lioracyjnych, natomiast w przypadku, gdy 

przebudowa nie jest uzasadniona, tj. np. w 

miejscu kolizji z inwestycją liniową, nakazuje 

się podjęcie innych działań mających na celu 

ochronę rurociągów melioracyjnych, takich jak 

ręczne prowadzenie prac ziemnych w miejscu 

kolizji, zastosowanie bez wykopowej metody 

wykonania, wykonania w rurze osłonowej, itp. 

4. Ustala się nakaz zapewnienia dostępu do ro-

wów melioracyjnych, w tym dla urządzeń prze-

budowywanych lub likwidowanych, do czasu 

zakończenia prac na tych urządzeniach, dla 

słuŊb odpowiedzialnych za ich eksploatację 

oraz słuŊb ratowniczych, w tym nakaz zapew-

nienia moŊliwoņci wstępu na działkę w celu lo-

kalizacji awarii skutkującej brakiem odpływu na 

działce sąsiedniej oraz nakaz niezwłocznego 

usunięcia tej awarii na koszt właņciciela działki, 

na której wystąpiła. 

5. Ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich 

działań na rowach melioracyjnych z jednost-

kami okreņlonymi w przepisach odrębnych, w 

tym WZMiUW w Inspektorat w Piasecznie. 

6. Ustala się obowiązek utrzymania przez właņci-

cieli działek urządzeń melioracyjnych poprzez 

naprawy rurociągów w granicach własnej 

działki oraz konserwację rowów melioracyj-

nych, w tym dla urządzeń przebudowywanych 

lub likwidowanych, do czasu zakończenia prac 

na tych urządzeniach, w terminach i z często-

tliwoņcią zapewniającą ich dobry stan tech-

niczny, jednak nie rzadziej niŊ raz w roku. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 34. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 

przed dniem wejņcia w Ŋycie planu, a niezakoń-

czonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 

planu. 

§ 35. 

Moc prawną traci miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Siedliska I A, Uchwała 

nr 627/VII/98r (DZ. Urz. Woj. Warsz. Nr 44, poz. 146 

i 147 z dnia 12 sierpnia 1998r.) w zakresie objętym 

granicami niniejszego planu. 

§ 36. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartoņci nieru-

chomoņci w wysokoņci: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami 

MN/U, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami 

KDGP, KDZ, KDD, KDW, WS, ZN. 

§ 37. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 38. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-

mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 39. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 1240/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częņci wsi Siedliska 

 
I WyłoŊenie 

Lp. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszającego uwagi 

Treņć uwagi Oznaczenie 

nieruchomoņci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomoņci, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie wójta,  

burmistrza, albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

załącznik 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 01.12.08  1.Brak zgody na realizację drogi 

2. Zgoda na realizację drogi 

wewnętrznej o szerokoņci 8 m 

120/5, 120/6, 120/8, 

120/7 

3.KDD + -   Likwidacja całego odcinka drogi 

znacząco utrudni obsługę 

komunikacyjną całego osiedla 

oraz dostępnoņć doliny rzeki 

Jeziorki, w celu umoŊliwienia 

kontynuacji istniejącego 

zagospodarowania istnieje 

moŊliwoņć likwidacji odcinka 

drogi pomiędzy ulicami 2.KDD 

i 1.KDZ 

2 31.12.08 

3 17.12.08  Zmiana nieprzekraczalnej linii 

zabudowy 

145/3 11.MN/U  -   Zmiana niezgodna z przepisami 

odrębnymi w zakresie WOCHK 

oraz uzgodnieniem z Woj. 

Konserwatorem Przyrody 

4 23.12.08  1.Brak zgody na realizację drogi 

2. Zmiana nieprzekraczalnej linii 

zabudowy 

136/6, 136/7, 140/5, 

140/6 

2.KDD, 11.MN/U + pkt 1 - pkt 2   1.ze względu na zagospodaro-

wanie terenu oraz stan własnoņci 

działek od strony południowej 

istn moŊliwoņć likwidacji odcinka 

drogi pomiędzy przedmiotowymi 

działkami i drogą 1.KDD, 

północna częņć drogi na 

działkach 134/8, 128/5, 125/1 i 

123/1 wymaga utrzymania ze 

względu na dojazdy do 

poszczególnych działek, co 

zostało potwierdzone uwagami 

ich właņcicieli 

2. Zmiana niezgodna z 

przepisami odrębnymi w zakresie 

WOCHK oraz uzgodnieniem z 

Woj. Konserwatorem Przyrody 

5 29.12.08  Brak zgody na realizację dróg 123/1 2.KDD, 3.KDD + -   Likwidacja całego odcinka drogi 

3.KDD znacząco utrudni obsługę 

komunikacyjną całego osiedla 

oraz dostępnoņć doliny rzeki 

Jeziorki, w celu umoŊliwienia 

kontynuacji istniejącego 

zagospodarowania istnieje 

moŊliwoņć likwidacji odcinka 

drogi pomiędzy ulicami 2.KDD i 

1.KDZ, likwidacja drogi 2.KDD nie 

moŊliwa ze względu na 

koniecznoņć utrzymania 

dojazdów do działek134/8, 128/5, 

125/1 i 123/1, co zostało 

potwierdzone uwagami ich 

właņcicieli 

6 05.01.09  1.właczenie w całoņci działek w 

teren 2.MN/U 

2.uzasadnienie lokalizacji 

stanowiska archeologicznego 

148, 149, 150 2.MN/U, 3.MN/U, 

2.KDD 

+ 2, częņć pkt 1 - częņć pkt 1   1.ustalenie zasad zagospodaro-

wania jak dla terenu 2.MN/Una 

całej powierzchni działek 

niezgodne ze studium, w celu 

poprawy zagospodarowania 

działek istnieje moŊliwoņć 

likwidacji odcinka drogi 2.KDD 

2.zasięg stanowiska archeolo-

gicznego wynika z wniosku i 

uzgodnienia Woj. Konserwatora 

Zabytków 

7 05.01.09  1. zgoda na realizację drogi 2.KDD 

2. przedłuŊenie dróg 3.KDD, 8.KDD 

134/8, 128/10, 125/1 2.KDD, 8.KDD, ZN + pkt 1 - pkt 2   1. bez uwag 

2. realizacja nowych dróg w 

terenach ZN moŊe mieć 

niekorzystny wpływ na siedliska 

roņlinne wskazane do ochrony, 

zmiana nieuzasadniona drogi 

będą obsługiwać jedynie tereny 

wyłączone z zabudowy 

8 05.01.09  1. zgoda na realizację drogi 2.KDD 

2. przedłuŊenie dróg 3.KDD, 

134/8, 128/10, 125/1 2.KDD, ZN + pkt 1 - pkt 2   1. bez uwag 

2. realizacja nowych dróg w 

terenach ZN moŊe mieć 

niekorzystny wpływ na siedliska 

roņlinne wskazane do ochrony, 

zmiana nieuzasadniona drogi 

będą obsługiwać jedynie tereny 

wyłączone z zabudowy 

9 05.01.09  Przeznaczenie całej działki na drogę 

publiczną 

189/1 5.MN/U, 9.MN/U, 

3.KDD, 6.KDD, 

2.KDD, ZN 

+ -   Zmiana moŊliwa, za wyjątkiem 

częņci działki wchodzącej w linie 

rozgr. terenu ZN (poszerzenie 

drogi poprawi dostępnoņć 

komunikacyjna osiedla oraz 

doliny Jeziorki i poprawi warunki 

zagospodarowania działek 92/10, 

92/12) 

10 06.01.09  1.uwzględnienie istniejących 

podziałów geodezyjnych 

2.likwidacja odcinka drogi 

178/6, 179/5, 180/5, 

178/5 179/4, 190/4, 

178/4, 179/3, 180/3, 

178/3, 181/3 178/2, 

179/2, 180/2, 184/4, 

182/2, 183/2, 184/2, 

186/1, 187/9, 187/8, 

188/1, 189/1, 177/1, 

176/1 

1.KDZ, 5.KDD, 

3.KDD, 5.MN/U 

+ pkt 1 - pkt 2   1.projekt planu nie narusza 

istniejących podziałów, zmiany 

wymaga jedynie przesunięcie 

linii rozgraniczającej drogi 5.KDD 

2. likwidacja odcinka drogi 

znacząco utrudni komunikację w 

osiedlu oraz dostęp do rzeki 

Jeziorki 
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11 06.01.09  1.uwzględnienie istniejących 

podziałów geodezyjnych 

2.likwidacja odcinka drogi (3.KDD) 

3.przesunięcie drogi na granicę 

działki 178/2 (4.KDD) 

181/6, 182/4, 183/4, 

184/6, 184/4, 186/6, 

181/8, 181/7, 182/5, 

183/5, 184/5, 186/7, 

181/5, 182/3, 183/3, 

184/3, 186/5, 183/7, 

182/7, 181/10, 183/6, 

182/6, 181/9, 178/2, 

179/2, 180/2, 184/4, 

182/2, 183/2, 184/2, 

186/1, 187/9, 187/8, 

188/1, 189/1 

1.KDZ, 5.KDD, 

4.KDD, 3.KDD, 

4.MN/U 

+ pkt 1 - pkt 2   1.projekt planu nie narusza 

istniejących podziałów, zmiany 

wymaga jedynie przesunięcie 

linii rozgraniczającej drogi 5.KDD 

2. likwidacja odcinka drogi 

znacząco utrudni komunikację w 

osiedlu oraz dostęp do rzeki 

Jeziorki 

3.szerokoņć drogi została 

równomiernie rozłoŊona na 

działki 178/2 i 176/1 (działka 177/1 

w całoņci przeznaczona na drogę) 

zmiana nieuzasadniona potrzebą 

realizacji drogi zarówno dla 

właņcicieli dziełek 178/2 i 176/1 

12 06.01.09  likwidacja odcinka drogi (3.KDD) 120/5 3.KDD  -   likwidacja odcinka drogi 

znacząco utrudni komunikację w 

osiedlu oraz dostęp do rzeki 

Jeziorki, celem realizacji drogi 

jest wyraňne wytyczenie granicy 

pomiędzy terenami zieleni 

chronionej a terenami 

budowlanymi, realizacja drogi na 

granicy terenów budowlanych 

ma umoŊliwić stworzenie pętli 

komunikacyjnej obsługującej 

„długie” działki rolnicze i tym 

samym ułatwić póňniejszy 

podział terenów na działki 

budowlane oraz udostępnić do 

celów rekreacyjnych dolinę rzeki 

Jeziorki 

13 06.01.09  1.Wprowadzenie w ust. par. 20 pkt 

16 i treņci „nie dopuszcza się 

realizacji nowych napowietrznych 

linii telekomunikacyjnych w 

drogach publicznych, dopuszcza 

się przyłacza telekomunikacyjne 

napowietrzne wzdłuŊ dróg 

publicznych o długoņci do 70m od 

studzienek teletechnicznych, 

zakazuje się przeprowadzania 

przyłaczy telekomunikacyjnych w 

poprzek dróg publicznych nad 

jezdniami, z wyjątkiem drogi 

2.KDD” 

2. Wprowadzenie w ust. par. 20 pkt 

17 i treņci „zaleca się budowę 

kablowych przyłaczy energetycz-

nych i telekomunikacyjnych do 

obsługi posesji objętych planem” 

- -  -   Zmian nieuzasadnione 

uzyskanymi opiniami, realizacja 

proponowanych zamierzeń 

moŊliwa na podstawie projektu 

planu, pod warunkiem zawarcia 

umowy z dysponentem siecią 

14 06.01.09  1.Wprowadzenie w ust. par. 20 pkt 

8a i treņci „gazociągi nie mogą być 

budowane bliŊej niŊ 0,5 m od linii 

rozgraniczającej istniejących i 

nowo projektowanych dróg” 

2. Wprowadzenie w ust. par. 20 pkt 

15 i treņci „przy lokalizacji furtek i 

bram wjazdowych nie dopuszcza 

się wykonywania elementów 

wjazdów np. zadaszeń poza linie 

rozgraniczające, wchodzących w 

pas drogowy” 

- - + pkt 2 - pkt 1   1. treņć wynika z przepisów 

odrębnych nie ma potrzeby 

wprowadzania do ustaleń planu 

2.bez uwag 

15 13.01.09  Wprowadzenie na mapę 

istniejącego budynku gospo-

darczego 

94/1 4.MN/U  -   Projekt planu sporządza się na 

najaktualniejszych mapach 

pozyskanych ze Starostwa 

Powiatowego w Piasecznie, 

mimo braku istniejącego 

budynku na mapie został on 

wzięty pod uwagę w trakcie 

inwentaryzacji a ustalenia planu 

nie powodują koniecznoņci jego 

wyburzenia 

II WyłoŊenie 

Lp. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszającego uwagi 

Treņć uwagi Oznaczenie 

nieruchomoņci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomoņci, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza, 

albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

załącznik 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 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

2 29.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

3 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

4 18.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 
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5 17.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

6 24.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

7 16.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

8 01.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

9 24.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

10 18.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

11 24.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

12 02.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

13 02.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

14 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

15 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

16 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

17 08.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 
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18 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

19 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

20 09.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

21 09.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

22 12.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

23 12.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

24 12.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

25 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

26 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

27 05.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

28 05.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

29 05.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

30 16.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 
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31 12.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

32 12.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

33 15.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

34 15.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

35 16.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

36 24.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

37 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

38 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

39 07.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

40 28.09.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zmiana klasy technicznej drogi na 

lokalną 

 1.KDZ +1 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana niezgodna z planami 

rozwoju sieci komunikacyjnej 

gminy wskazanej w obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

41 15.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.dopuszczenie realizacji rozwiązań 

przejņciowych z zakresu uzbrojenia 

sieci infrastruktury technicznej (sieć 

wodno-kanalizacyjna) 

 1.KDZ +1 częņć pkt 2 - częņć pkt 2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana zakresie lokalizacji 

szamb zgodna z opinią sanitarną 

PPIS, zmiana w zakresie 

lokalizacji indywidualnych ujęć 

wody niezgodna z opinią PPIS 

42 06.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.wprowadzenie w ustaleniach 

planu drogi zbiorczej na terenach 

niezabudowanie (obsługa 

komunikacyjna wsi ŉabieniec, 

Jastrzębie, Siedliska) 

3.Realizację dróg odciąŊających 

ulicę Sielską 

 1.KDZ +1, 3 -2   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.zmiana nieuzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

terenów oraz kierunkami rozwoju 

sieci komunikacyjnej gminy 

wskazanymi w obowiązującym 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Piaseczno 

3.proponowany w projekcie 

planu układ komunikacyjny 

pozwala na rozłoŊenie ruchu 

komunikacyjnego osiedla oraz 

powiązanie go z układem 

komunikacyjnym terenów 

połoŊonych poza granicami 

planu 
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43 05.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zapewnienie ochrony 

konserwatorski ko działek 

3.dopuszczenie realizacji szamb i 

indywidualnych ujęć wody do 

czasu realizacji zbiorczej sieci 

wodno – kanalizacyjnej 

4.poszerzenie ulicy Patagońskiej do 

12 m 

5.adoptowanie działek budowla-

nych i istniejących budynków 

zrealizowanych przed wejņciem w 

Ŋycie niniejszego projektu planu 

19/23, 19/24 1.KDZ, 6.KDD +1, 4, 5, częņć pkt 

3 

-2, częņć pkt 3   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.działki połoŊone poza 

granicami planu – brak 

moŊliwoņci wprowadzenia 

ustaleń dla tych działek 

3. zmiana zakresie lokalizacji 

szamb zgodna z opinią sanitarną 

PPIS, zmiana w zakresie 

lokalizacji indywidualnych ujęć 

wody niezgodna z opinią PPIS 

4.zmiana zgodna z wydanymi 

decyzjami administracyjn. w tym 

zakresie 

5.projekt tekstu uchwały reguluje 

przepisy przejņciowe zgłoszone w 

uwadze 

44 05.10.09  1.zawęŊenie drogi 1.KDZ do 16 m 

2.zapewnienie ochrony 

konserwatorski ko działek 

3.dopuszczenie realizacji szamb i 

indywidualnych ujęć wody do 

czasu realizacji zbiorczej sieci 

wodno – kanalizacyjnej 

4.poszerzenie ulicy Patagońskiej do 

12 m 

5.adoptowanie działek budowla-

nych i istniejących budynków 

zrealizowanych przed wejņciem w 

Ŋycie niniejszego projektu planu 

19/23, 19/24 1.KDZ, 6.KDD +1, 4, 5, częņć pkt 

3 

-2, częņć pkt 3   1.zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działek 

2.działki połoŊone poza 

granicami planu – brak 

moŊliwoņci wprowadzenia 

ustaleń dla tych działek 

3. zmiana zakresie lokalizacji 

szamb zgodna z opinią sanitarną 

PPIS, zmiana w zakresie 

lokalizacji indywidualnych ujęć 

wody niezgodna z opinią PPIS 

4. zmiana zgodna z wydanymi 

decyzjami administracyjn. w tym 

zakresie 

5.projekt tekstu uchwały reguluje 

przepisy przejņciowe zgłoszone w 

uwadze 

45 12.10.09  Brak zgody na realizację drogi na 

działce, utrzymanie przebiegu drogi 

w projekcie planu poprzednio 

wykładanym do publicznego 

wglądu 

128/3 2.KDD  -   Droga niezbędna do obsługi 

komunikacyjnej osiedla, zmiana 

przebiegu drogi niemoŊliwa na 

istniejące zagospodarowanie 

działek sąsiednich oraz uwagi 

uwzględnione po wczeņniejszym 

wyłoŊeniu projektu planu 

46 12.10.09  Brak zgody na realizację drogi na 

działce, utrzymanie przebiegu drogi 

w projekcie planu poprzednio 

wykładanym do publicznego 

wglądu 

128/3 2.KDD  -   Droga niezbędna do obsługi 

komunikacyjnej osiedla, zmiana 

przebiegu drogi niemoŊliwa na 

istniejące zagospodarowanie 

działek sąsiednich oraz uwagi 

uwzględnione po wczeņniejszym 

wyłoŊeniu projektu planu 

47 12.10.09  1.brak zgody na realizację drogi na 

działce, utrzymanie przebiegu drogi 

w projekcie planu poprzednio 

wykładanym do publicznego 

wglądu 

2.przedłuŊenie dróg 3.KDD, 4.KDD 

134/8, 134/4, 128/10, 

125/1 

2.KDD, ZN, 9.MN/U  -   1.droga niezbędna do obsługi 

komunikacyjnej osiedla, zmiana 

przebiegu drogi niemoŊliwa na 

istniejące zagospodarowanie 

działek sąsiednich oraz uwagi 

uwzględnione po wczeņniejszym 

wyłoŊeniu projektu planu, 

2.realizacja przedłuŊenia drogi 

4.KDD nie ma uzasadnienia w 

przeznaczeniu terenów na 

których miałaby być zrealizowa-

na – tereny chronione, zieleń 

naturalna, realizacja przedłuŊenia 

drogi 3.KDD niemoŊliwa ze 

względu na brak uwag w tym 

zakresie właņcicieli działek 125/1 i 

123/1, po terenie których 

musiałaby przebiegać 

48 12.10.09  przedłuŊenie drogi 3.KDD 128/10 9.MN/U  -   realizacja przedłuŊenia drogi 

niemoŊliwa ze względu na brak 

uwag w tym zakresie właņcicieli 

działek 125/1 i 123/1, po terenie 

których musiałaby przebiegać 

49 13.10.09  Dopuszczenie zabudowy na 

terenach ZN oraz dopuszczenie 

grodzenia działek 

158, 115/1, 117/4, 117/5 ZN  -   Zmiany niezgodne z obowiązują-

cymi przepisami odrębnymi w 

zakresie WOCHK, zagroŊeniem 

powodziowym oraz obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

gminy 

50 12.10.09  Dopuszczenie realizacji zabudowy 

bliňniaczej 

- -  -   Zmiana niezgodna z obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

51 12.10.09  Dopuszczenie realizacji zabudowy 

bliňniaczej 

- -  -   Zmiana niezgodna z obowiązują-

cym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

52 21.10.09  1.Brak zgody na realizację drogi na 

działkach 

2.dołaczenie działki do terenu 

6.MN/U 

3.brak zgody na poszerzenie ulicy 

Sielskiej 

202/8, 202/9, 202/10 6.MN/U, 4.KDW, 

1.KDZ 

+1, 2, częņć pkt 3 - częņć pkt 3   1.zmiana nie utrudni obsługi 

komunikacyjnej innych działek 

budowlanych 

2.bez uwag 

3. zmiana uzasadniona 

istniejącym zagospodarowaniem 

działki 

53 02.10.09  Brak zgody na realizację drogi na 

działkach 

40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 

41/2, 41/2 

  -   Działki połoŊone poza granicami 

planu 

54 16.10.09  Wprowadzenie zmian w zakresie 

realizacji i wysokoņci nawierzchni 

dróg 

   -   Uwagi regulują przepisy odrębne 

- wprowadzanie przepisów 

odrębnych do projektu planu 

niezasadne 

55 16.10.09  Dopuszczenie odprowadzania wód 

deszczowych z dróg wewnętrznych 

do kanalizacji deszczowej 

   -   Wody opadowe z dróg 

wewnętrznych odprowadzają jej 

właņciciele, odprowadzanie do 

zbiorczej sieci kanalizacji 

deszczowej moŊliwe wyłącznie 

na podstawie odrębnych 

porozumień wykraczających poza 

zakres ustaleń planu 

56 16.10.09  Wprowadzenie zmian w zakresie 

złączy kablowych i układów 

pomiarowych 

   -   Uwagi regulują przepisy odrębne 

- wprowadzanie przepisów 

odrębnych do projektu planu 

niezasadne 

57 16.10.09  Zaprojektowanie zjazdu z drogi 

3.KDD na działce 92/12 w kierunku 

granicy planu 

92/12 5.MN/U  -   Zmiana nie została wniesiona w 

uwadze właņciciela działki 92/12 
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58 16.10.09  1.wprowadzenie zakazu realizacji 

masztów telefonii komórkowej 

2.wprowadzanie ustaleń z zakresu 

uzbrojenia w sieć telekomunikacyj-

ną 

3.sprostowanie błędu pisarskiego 

w numeracji paragrafów 

-  +1, 3 - 2   2. zmiana nie została wniesiona 

w uwadze właņciciela działki 

92/12 

1,3 – bez uwag 

59 16.10.09  Wprowadzenie ustaleń z zakresu 

uzbrojenia terenów w sieć gazową 

- -  -   Uwagi regulują przepisy odrębne 

- wprowadzanie przepisów 

odrębnych do projektu planu 

niezasadne 

60 19.10.09  Dopuszczenie zabudowy na 

terenach ZN oraz dopuszczenie 

grodzenia działek 

158 ZN  -   Uwagi regulują przepisy odrębne 

- wprowadzanie przepisów 

odrębnych do projektu planu 

niezasadne 

61 19.10.09  Dopuszczenie zabudowy na 

terenach ZN oraz dopuszczenie 

grodzenia działek 

115/1 ZN  -   Uwagi regulują przepisy odrębne 

- wprowadzanie przepisów 

odrębnych do projektu planu 

niezasadne 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr 1240/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie  

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

które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz 1591 z póňn. zm.) - zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Siedliska obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-

budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

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

graniczającymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊące do zadań własnych miasta to realizacja dróg pu-

blicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego częņci wsi Siedliska pod te funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, kana-

lizacyjnej, finansowanie oņwietlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz plano-

wanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

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

ochronie ņrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki okreņlonej 

w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 

Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 
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3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w 

§ 2 realizowane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póňn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 

jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych miasta, uję-

tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póňn. zm.). Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwestycyjne finansowane z 

budŊetu miasta oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŊetowy uchwala się w 

uchwale budŊetowej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane będą w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na pod-

stawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póňn. zm.), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Piasecznie wielo-

letnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez bu-

dŊet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 

i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 

póňn. zm.). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1241/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. 

zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 

póňn. zm.) w związku z uchwałą nr 73/V/2007 z 

dnia 24 stycznia 2007r. Rady Miejskiej w Piasecz-

nie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Jesówka, Rada Miejska w 

Piasecznie stwierdza zgodnoņć niniejszego planu 

ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-

darowania Przestrzennego miasta i gminy Pia-

seczno i uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego częņci wsi Jesówka, zwany dalej 

planem. 

§ 2. 

Planem objęto obszar, którego granice przedsta-

wia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej in-

tegralną częņcią. 
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§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających 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) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametrów i wskaňników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochro-

nie, na podstawie przepisów odrębnych, w 

tym terenów naraŊonych na niebezpie-

czeństwo powodzi, 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomoņci objętych planem 

miejscowym, 

8) szczególnych warunków zagospodarowa-

nia terenów oraz ograniczeń w ich uŊyt-

kowaniu, 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji oraz infrastruktury 

technicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i uŊytkowania 

terenów, 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-

rych ustala się opłatę, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych, ze względu 

na brak dla terenu objętego granicami planu 

ustaleń w tym zakresie w studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Piaseczno. 

2) terenów górniczych oraz terenów naraŊo-

nych na niebezpieczeństwo osuwania się 

mas ziemnych, ze względu na brak w grani-

cach planu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów odrębnych. 

 

 

 

§ 4. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych uwag do projektu planu, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŊą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-

nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 5 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 

uchwały do terenu objętego planem. 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-

rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole cyfrowe i literowe okreņlające 

przeznaczenie terenów. 

3. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu 

symbolami graficznymi obowiązujące granice 

obszarów chronionych, ustanowionych odręb-

nymi aktami prawnymi: 

1) granica strefy Szczególnej Ochrony Ekolo-

gicznej Warszawskiego Obszaru Chronione-

go Krajobrazu, 

2) granice stref ochrony konserwatorskiej. 

4. Wskazuje się oznaczony na rysunku planu 

symbolem graficznym zasięg strefy bezpo-

ņredniego zagroŊenia powodzią wymagającej 

szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, 

wyznaczonej na podstawie przepisów odręb-

nych. 

5. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 2 niniejszej 

uchwały obowiązują łącznie z odpowiednimi usta-

leniami dla poszczególnych terenów. 
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Rozdział 2 

Przepisy ogólne 

Wyjaņnienie uŊywanych pojęć 

§ 7. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

2) przepisach odrębnych – naleŊy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenami wynikającymi z prawomocnych de-

cyzji administracyjnych, 

3) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia 

planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 

treņci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu – naleŊy przez to rozumieć ta-

kie przeznaczenie, które powinno przewaŊać 

na danym obszarze, wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi, 

5) usługach – naleŊy przez to rozumieć samo-

dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 

w budynkach o innych funkcjach niŊ usługo-

we i urządzenia słuŊące działalnoņci, której ce-

lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoņci, a nie 

wytwarzanie bezpoņrednio, metodami prze-

mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi dzieli 

się na: 

a) nieuciąŊliwe – to jest usługi, które nie są 

zaliczane, zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami do przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 

usługi o uciąŊliwoņci (równieŊ pod wzglę-

dem hałasu i zanieczyszczenia powietrza) 

mieszczącej się w granicach działki lub ze-

społu działek, do których inwestor posiada 

tytuł prawny, 

b) uciąŊliwe – nie spełniające wymogów 

wymienionych w ppkt a, 

6) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 

naleŊy przez to rozumieć działki budowlane, 

które zostały wydzielone po wejņciu w Ŋycie 

niniejszej uchwały, w tym działki budowlane 

powstałe w wyniku rozwiązań przestrzennych 

niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego 

układu komunikacyjnego, 

7) liniach rozgraniczających – naleŊy przez to 

rozumieć linię rozgraniczającą tereny o róŊ-

nym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-

gospodarowania, 

8) liniach proponowanych podziałów geodezyj-

nych – naleŊy przez to rozumieć zalecane w 

planie, nie stanowiące ustaleń planu, linie 

podziału na działki budowlane terenu wyzna-

czonego liniami rozgraniczającymi, 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, 

okreņlające najmniejszą dopuszczalną odle-

głoņć zewnętrznego lica ņciany budynku w 

stosunku do linii rozgraniczających lub innych 

obiektów, od których te linie wyznaczono, bez 

wysuniętych poza ten obrys schodów, oka-

pów, otwartych ganków, zadaszeń, pasaŊy o 

szerokoņci do 2m oraz balkonów, 

10) makroniwelacji terenu – naleŊy przez to ro-

zumieć trwałe przekształcenie naturalnej 

rzeňby terenu. Za makroniwelację nie uwaŊa 

się przekształcenia naturalnej rzeňby terenu 

związanej z lokalizacją obiektów budowlanych 

na działce budowlanej, 

11) maksymalnym wskaňniku intensywnoņci za-

budowy - naleŊy przez to rozumieć stosunek 

sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-

dygnacji nadziemnych na danej działce bu-

dowlanej do jej powierzchni, 

12) maksymalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 

przez to rozumieć ustaloną w planie najwięk-

szą odległoņć pomiędzy poziomem gruntu 

rodzimego przy najniŊej połoŊonym wejņciu 

do budynku, nie będącym wyłącznie wej-

ņciem do pomieszczeń technicznych i gospo-

darczych, a najwyŊszym punktem przekrycia 

dachowego (stropodachowego), 

13) minimalnym procentowym wskaňniku po-

wierzchni biologicznie czynnej - naleŊy przez 

to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 

wartoņć procentową stosunku niezabudowa-

nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 

pokrytych roņlinnoņcią na gruncie rodzimym 

lub pod wodami, do powierzchni działki. 

Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

Ustala się, Ŋe nadrzędnym celem realizacji ustaleń 

niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreņlenie warunków dotyczących kształtowa-

nia zabudowy, których spełnienie umoŊliwi 

uzyskanie właņciwych walorów przestrzennych 

i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-

strzeni, w tym w szczególnoņci uwzględnienie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, zakazu loka-

lizacji obiektów i budynków tymczasowych, 
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ograniczenia w moŊliwoņci lokalizacji reklam i 

noņników reklamowych, ograniczenia w moŊ-

liwoņci lokalizacji dominant przestrzennych, 

ustalenia maksymalnych wysokoņci zabudowy, 

obowiązującej kolorystyki budynków, dopusz-

czalnej geometrii dachów, itd. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania  

zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem 

§ 9. 

Ustala się, Ŋe na całym obszarze planu: 

1) ustala się realizację funkcji zgodnych z prze-

znaczeniem i warunkami zagospodarowania te-

renów okreņlonymi w rozdziale 3 oraz wpro-

wadza się realizację układu drogowo-ulicznego 

według ustaleń rozdziału 4 i elementów infra-

struktury technicznej według ustaleń rozdziału 

5 uchwały, 

2) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i wy-

mianę istniejących siedlisk rolniczych, 

3) zabrania się lokalizowania obiektów tymcza-

sowych i prowizorycznych, nie związanych z 

realizacją inwestycji docelowych. Lokalizowa-

nie obiektów tymczasowych moŊliwe jest jedy-

nie w obrębie działki budowlanej, na której re-

alizowana jest inwestycja docelowa w czasie 

okreņlonym w pozwoleniu na budowę, 

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-

go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 

dopuszcza się utrzymania dotychczasowego 

uŊytkowania rolniczego bez prawa zabudowy. 

§ 10. 

Ustala się linie rozgraniczające tereny o róŊnym 

przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-

rowania okreņlone na rysunkach planu. 

§ 11. 

Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – oznaczone symbolem przeznaczenia MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usług nieuciąŊliwych - oznaczone symbo-

lem przeznaczenia MN/U, 

3) tereny zieleni naturalnej – oznaczone symbo-

lem przeznaczenia ZN. 

§ 12. 

Ustala się przeznaczenie terenów komunikacji 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-

sunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej - 

oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej - 

oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-

wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 

KDD, 

4) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbo-

lem przeznaczenia KDW. 

§ 13. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 

okreņlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-

rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-

dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi li-

niami. 

3. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-

kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-

zację budynków na działce zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi i z uwzględnieniem wszystkich 

ustaleń planu. 

4. Dopuszcza się remonty istniejącej zabudowy 

usytuowanej w pasie pomiędzy liniami rozgra-

niczającymi układu komunikacyjnego a nie-

przekraczalną linią zabudowy, z wykluczeniem 

powiększenia kubaturowego. 

5. Na terenach objętych planem okreņla się zasa-

dy kształtowania zabudowy: 

1) maksymalna wysokoņć nowej zabudowy - 

zgodnie ze wskaňnikami okreņlonymi dla 

poszczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 

kominów, anten oraz innych budowli o po-

dobnym charakterze (obiektów budowla-

nych nie będących budynkami), 

3) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy - zgodnie ze wskaňnikami okreņlonymi 

dla poszczególnych terenów, 

4) nakazuje się dostosowanie architektury bu-

dynków i budowli projektowanych oraz 

przebudowywanych do otaczającego krajo-

brazu, poprzez staranne opracowanie pro-

jektowe, z zachowaniem zasad zawartych w 

ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-

nych terenów, 

5) na całym obszarze planu zabrania się lokali-

zowania obiektów o charakterze dominant 

przestrzennych, tj. obiektów budowlanych 

nie będących budynkami o maksymalnej 
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wysokoņci powyŊej 15,0m, oraz masztów te-

lefonii komórkowej. 

§ 14. 

1. Drogi publiczne powinny być realizowane jako 

przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wy-

posaŊone wysokiej klasy urządzeniami pomoc-

niczymi, małą architektura, nawierzchniami, 

itp. 

2. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-

dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych po-

winny być sytuowane w linii rozgraniczają-

cej, z tym Ŋe dopuszcza się ich miejscowe 

wycofanie w głąb działki w przypadku ko-

niecznoņci ominięcia istniejących przeszkód 

(np. drzew, urządzeń infrastruktury tech-

nicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania 

bram wjazdowych, z zastrzeŊeniem pkt 2, 

2) na terenach oznaczonych symbolem ZN, za-

kazuje się realizacji ogrodzeń, 

3) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-

niach przy drogach o szerokoņci mniejszej 

niŊ 10,0m muszą zostać cofnięte o minimum 

1,8 m w stosunku do linii rozgraniczającej 

ustalonej w planie, 

4) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 

otwierać się na zewnątrz działki, 

5) maksymalna wysokoņć ogrodzenia nie mo-

Ŋe przekraczać 2,0m od poziomu terenu, 

6) ogrodzenie powinno być aŊurowe, powyŊej 

cokołu, 

7) wysokoņć cokołu nie moŊe przekraczać 

0,6m, 

8) linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-

głoņci min. 0,5m od gazociągu, 

9) ustala się, Ŋe ogrodzenia powinny być od-

sunięte co najmniej 1,5m od górnej krawę-

dzi skarpy rowów melioracyjnych. 

§ 15. 

1. Na całym obszarze planu zakazuje się umiesz-

czania wolnostojących znaków informacyjno -

 plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 

się lokalizowanie reklam i znaków informacyj-

no - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach 

i obiektach małej architektury pod warunkiem, 

Ŋe powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-

kroczy 3m2. 

 

3. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków 

informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

2) na budowlach i urządzeniach gminnej infra-

struktury technicznej (latarniach, słupach li-

nii elektroenergetycznych, transformato-

rach, itp.), 

3) zakazuje się wywieszania znaków informa-

cyjno – plastycznych i reklam na wsporni-

kach przekraczających linie rozgraniczające 

dróg publicznych oraz tereny działek są-

siednich. 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-

plastycznych na małych obiektach kubaturo-

wych i innych uŊytkowych elementach wypo-

saŊenia przestrzeni publicznych (wiaty przy-

stankowe) nie moŊe utrudniać korzystania z 

nich lub zakłócać ich uŊytkowania. 

5. Ustalenia pkt 1 - 4 nie dotyczą gminnego sys-

temu informacji przestrzennej oraz znaków 

drogowych. 

Ustalenia w zakresie scalania i podziałów terenów 

na działki budowlane 

§ 16. 

1. Ustala się moŊliwoņć scalania i podziałów ist-

niejących działek na działki budowlane, na wa-

runkach okreņlonych w ustawie o gospodarce 

nieruchomoņciami i pod warunkiem zachowa-

nia następujących zasad: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielanych działek bu-

dowlanych ustalonej w ustaleniach szczegó-

łowych dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 

dojazdów niepublicznych do obsługi nowo 

wydzielanych działek budowlanych, 

3) granice nowo wydzielanych działek budow-

lanych powinny przebiegać pod kątem 70° - 

90° do linii rozgraniczających dróg publicz-

nych oraz pasa drogowego nowo wydziela-

nych dróg wewnętrznych. 

2. Dopuszcza się wydzielenie i zainwestowanie 

nowo wydzielanych działek budowlanych o 

powierzchni mniejszej niŊ okreņlona w przepi-

sach szczegółowych dla poszczególnych tere-

nów wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka, z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą, niŊ okreņlona w 

przepisach szczegółowych, 
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2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wy-

dzielanych działek budowlanych. 

3. Granice nowo wydzielanych działek budowla-

nych naleŊy wyznaczać w oparciu o linie roz-

graniczające, o których mowa w § 10. 

4. Dopuszcza się moŊliwoņć wydzielania terenów 

dla wewnętrznego układu komunikacyjnego 

przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoņredni do-

stęp do drogi publicznej lub wewnętrznej, o 

której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostę-

pu, o których mowa w pkt 1, poprzez dro-

gi/ulice wewnętrzne stanowiące współwła-

snoņć wszystkich właņcicieli nieruchomoņci, 

dla których korzystanie z nich jest konieczne 

lub ustanowienia słuŊebnoņci na nierucho-

moņciach przeznaczonych do zabudowy. 

5. Dopuszcza się zabudowę na działkach mniej-

szych niŊ okreņlone w ustaleniach dla poszcze-

gólnych terenów, pod warunkiem, Ŋe podział 

został dokonany przed wejņciem w Ŋycie planu 

lub wynika z realizacji wyznaczonego na rysun-

ku planu układu komunikacyjnego. 

6. Dopuszcza się 10% odstępstwo od ustaleń w 

zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzie-

lanych działek budowlanych, dla jednej nowo 

wydzielonej działki, która nie spełnia wymo-

gów minimalnej powierzchni nowo wydziela-

nych działek budowlanych okreņlonych w usta-

leniach szczegółowych dla poszczególnych te-

renów. 

Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 17. 

1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych 

(stanowiska archeologiczne nr ewid. AZP 61-

66/27, 61-66/46, 61-66/52) w formie stref ochro-

ny konserwatorskiej, okreņlonych na rysunku 

planu symbolami i numerami 61-66/27, 61-

66/46, 61-66/52. 

2. Na terenie strefy ochrony konserwatorskiej, o 

których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 

przed wydaniem pozwolenia na budowę lub 

zgłoszeniem właņciwemu organowi - 

uzgodnienia wszelkich planowanych budów 

obiektów budowlanych oraz robót budow-

lanych wiąŊących się z wykonywaniem prac 

ziemnych, 

2) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 

rozpoznawania i wydobywania kopalin, za-

lesiania gruntów oraz budowy urządzeń 

wodnych i regulacji wód, 

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 

fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-

rzającej realizować roboty budowlane lub 

nowe zalesienia) badań archeologicznych 

oraz wykonania ich dokumentacji, 

4) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków pozwolenia na 

przeprowadzenie badań archeologicznych 

przed rozpoczęciem tych badań. 

Zasady ochrony ņrodowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 18. 

1. Wskazuje się, Ŋe cały teren planu połoŊony jest 

w granicach Warszawskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu. 

2. Wskazuje się granice strefy Szczególnej Ochro-

ny Ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu, oznaczone na rysunku 

planu. 

3. Na Obszarach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 

obowiązują przepisy okreņlone w ustawie o 

ochronie przyrody i Rozporządzeniu Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącym tych Obszarów. 

4. Ustala się, Ŋe na całym obszarze planu obowią-

zują następujące zasady ochrony i kształtowa-

nia ņrodowiska: 

1) ustala się nakaz maksymalnej ochrony ist-

niejącej szaty roņlinnej cennej pod wzglę-

dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala się ochronę szczególnie cennych 

siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk 

grzybów, roņlin i zwierząt gatunków chro-

nionych podlegających ochronie na pod-

stawie obowiązujących przepisów krajo-

wych i międzynarodowych, 

3) ustala się obowiązek zachowania walorów 

ņrodowiska przyrodniczego, a przede 

wszystkim istniejącej zieleni wysokiej, po-

jedynczych drzew oraz zadrzewień przy-

droŊnych, wycinkę drzew oraz likwidację 

zadrzewień dopuszcza się wyłącznie w 

przypadku zagroŊenia bezpieczeństwa Ŋy-

cia ludzi lub nieuniknionej kolizji z urzą-

dzeniami lub obiektami infrastruktury 

technicznej, w tym dróg oraz budynkami i 

obiektami dopuszczonymi do realizacji w 

poszczególnych terenach, z zastrzeŊeniem 

pkt 4, 
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4) w przypadku koniecznoņci wycinki drzew, 

o której mowa w pkt 3 ustala się nakaz re-

alizacji nasadzeń z drzew gatunków ro-

dzimych kompensujących niezbędna wy-

cinkę drzew, 

5) ustala się zakaz wykonywania makroniwe-

lacji terenów, za wyjątkiem działań nie-

zbędnych do realizacji urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym dróg, 

6) ustala się zakaz prowadzenia prac pogar-

szających warunki siedliskowe oraz pro-

wadzących do zanieczyszczania terenów w 

otoczeniu zabudowy, 

7) ustala się zakaz podejmowania działań 

prowadzących do zmiany stosunków 

wodnych, 

8) wprowadza się ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 

oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-

czenia mogą negatywnie wpłynąć na stan 

tych wód oraz nakaz podłączenia wszyst-

kich obiektów do sieci miejskich po ich re-

alizacji, 

9) w celu ochrony powietrza plan ustala na-

kaz ogrzewania pomieszczeń gazem ziem-

nym, olejem nisko siarkowym lub innymi 

paliwami ekologicznie czystymi, w tym 

stałymi, których stosowanie jest zgodne z 

przepisami odrębnymi, 

10) ustala się zakaz lokalizacji w obszarze pla-

nu przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na ņrodowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, za wyjątkiem ele-

mentów niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania gminnych i ponadlokal-

nych systemów inŊynieryjnych, 

11) oddziaływanie na ņrodowisko przekracza-

jące dopuszczalne wielkoņci poprzez emi-

sję substancji i energii, w szczególnoņci 

dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 

promieniowania, zanieczyszczania powie-

trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, winno zamykać się na terenie 

działki budowlanej lub zespołu działek na 

jakiej jest wytwarzane, 

12) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-

wiedniej iloņci miejsca dla pojemników na 

odpady w granicach działki, 

13) okreņla się minimalną wielkoņć działki 

zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 

terenów, 

14) okreņla się minimalny wskaňnik po-

wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 

ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

15) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-

kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w ņrodowisku w rozumieniu przepisów 

odrębnych w zakresie progowych wartoņci 

poziomów hałasu wskazuje się: 

a) dopuszczalny poziom hałasu dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieŊy – 

55dB i dla godzin nocnych 50dB, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla zabu-

dowy mieszkaniowo – usługowej, za-

budowy zagrodowej oraz terenów za-

budowy zamieszkania zbiorowego dla 

godzin dziennych – 60dB i dla godzin 

nocnych 50dB, 

16) ustala się zakaz lokalizowania na terenach 

zagroŊonych przekroczeniem dopuszczal-

nych poziomów hałasu w ņrodowisku, o 

których mowa w pkt 15, a w szczególnoņci 

dla terenów połoŊonych w sąsiedztwie 

dróg oznaczonych symbolami 1.KDZ, 

2.KDZ, 3.KDZ usług z zakresu oņwiaty, na-

uki, zdrowia, sportu i rekreacji oraz zabu-

dowy mieszkaniowej, z zastrzeŊeniem 

pkt 17, 

17) zakaz, o którym mowa w pkt 16 moŊe być 

zniesiony wyłącznie w przypadku zasto-

sowania zabezpieczeń akustycznych, w 

tym ekranów akustycznych, gwarantują-

cych zachowanie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w ņrodowisku, o których 

mowa w pkt 15. 

Ustalenia dla obszarów wymagające  

szczególnych warunków zagospodarowania  

terenów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu  

ze względu na wymagania ochrony ņrodowiska  

i zdrowia ludzi 

§ 19. 

1. Wskazuje się zasięg strefy bezpoņredniego 

zagroŊenia powodzią, oznaczonej na rysunku 

planu. 

2. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 1 i oznaczonej na rysunku 

planu, ustala się nakaz zachowania rygorów 

okreņlonych w przepisach odrębnych, w tym: 

1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, 

2) zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz 

wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

3) zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjąt-

kiem plantacji wiklinowych na potrzeby re-

gulacji wód oraz roņlinnoņci stanowiącej 

element zabudowy biologicznej dolin rzecz-
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nych lub słuŊącej do wzmacniania brzegów, 

obwałowań lub odsypisk, 

4) zakaz zmiany ukształtowania terenu, skła-

dowania materiałów oraz wykonywania in-

nych robót, z wyjątkiem robót związanych z 

regulacją lub utrzymywaniem wód. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 2 mogą być 

zniesione wyłącznie na podstawie decyzji wy-

danej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. 

4. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 1 Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej moŊe, w drodze 

decyzji wskazać sposób uprawy i zagospoda-

rowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikają-

ce z wymagań ochrony przed powodzią oraz 

nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 

Ogólne zasady dotyczące  

infrastruktury technicznej 

§ 20. 

1. Plan przyjmuje: docelowy, zorganizowany 

sposób zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci 

wodociągowej i odprowadzania ņcieków do 

oczyszczalni gminnej. 

2. Ustala się nakaz podłączenia istniejącej i pro-

jektowanej zabudowy do gminnych syste-

mów inŊynieryjnych (wodociągów i kanaliza-

cji) po ich realizacji, przy czym preferuje się 

wykonanie zbiorczej sieci wodociągowej i ka-

nalizacji sanitarnej przed realizacją planowa-

nej zabudowy w poszczególnych terenach. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje trans-

formatorowe, podziemne przepompownie 

ņcieków czy urządzenia telekomunikacyjne na 

podstawie opracowań technicznych, na całym 

obszarze planu, bez koniecznoņci zmiany ni-

niejszego planu, pod warunkiem, Ŋe ewentu-

alna uciąŊliwoņć tych obiektów nie będzie 

wykraczać poza granice lokalizacji. 

4. W liniach rozgraniczających dróg naleŊy re-

zerwować tereny dla infrastruktury technicz-

nej. 

5. Przez tereny inne, niŊ przeznaczone dla ukła-

du komunikacyjnego i infrastruktury tech-

nicznej (w tym takŊe przez tereny działek pry-

watnych), dopuszcza się prowadzenie linio-

wych elementów infrastruktury technicznej 

oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy 

- w miarę moŊliwoņci - unikać kolizji z istnie-

jącymi elementami infrastruktury technicznej. 

W przypadku nieuniknionej kolizji projekto-

wanego zagospodarowania z tymi elemen-

tami naleŊy je przenieņć lub odpowiednio 

zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarun-

kowań wynikających z przepisów odrębnych 

oraz warunków okreņlonych przez operato-

ra(ów). W szczególnoņci dotyczy to przebu-

dowy napowietrznych linii energetycznych 

ņredniego i niskiego napięcia na sieci kablo-

we. 

7. Dla urządzeń liniowych infrastruktury tech-

nicznej przebiegającej przez tereny działek 

prywatnych ustala się koniecznoņć zapewnie-

nia dostępu w celu wykonania bieŊących kon-

serwacji i napraw. 

8. W ogrodzeniu naleŊy sytuować szafki gazowe 

i energetyczne zapewniając do nich dostęp od 

strony ulicy. 

9. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym gminy i ponadlo-

kalnym zapewniają drogi oznaczone symbo-

lami 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ wyznaczone na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi. 

10. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 

oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD do-

puszcza się lokalizację ņcieŊek rowerowych. 

11. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 

właņciciele posesji zapewniają na terenach 

swoich działek, w liczbie wynikającej z usta-

lonych wskaňników w ust. 12. 

12. Ustala się następujące minimalne wskaňniki 

parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

2m.p./1 lokal, 

2) usług - 3m.p. / kaŊde 100m2 pow. uŊytko-

wej oraz nie mniej niŊ 2m.p na kaŊde roz-

poczęte 100m2 pow. uŊytkowej. 

13. W przypadku realizacji na działce budowlanej 

zabudowy mieszkaniowej oraz usług, miejsca 

parkingowe naleŊy obliczyć i zapewnić od-

dzielnie dla kaŊdej z funkcji. 

Rozdział 3 

Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 21. 

1. Ustala się, Ŋe dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 

4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 

11.MN obowiązują następujące zasady zago-

spodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna. 
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3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje się istniejącą zabudowę, z pra-

wem do działań remontowych, przebudo-

wy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala się realizację zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-

jącej, z zastrzeŊeniem na jednej działce 

budowlanej moŊe być zrealizowany jeden 

budynek mieszkalny. Realizację kolejnych 

budynków na działkach budowlanych do-

puszcza się jedynie wtedy, gdy po-

wierzchnia działki, na której budynki będą 

realizowane, umoŊliwi zachowanie rezer-

wy terenu dla kaŊdego realizowanego bu-

dynku w wielkoņci nie mniejszej niŊ okre-

ņlona w ust. 4 pkt 2, 

3) w budynkach mieszkalnych dopuszcza się 

lokalizowanie obiektów usługowych o 

powierzchni nie większej niŊ okreņlona w 

przepisach odrębnych, 

4) ustala się maksymalną wysokoņć zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej do 

11,0m, 

5) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizowania 

parterowych budynków gospodarczych i 

garaŊy - których wysokoņć nie moŊe prze-

kraczać 6,0m, z zastrzeŊeniem na jednej 

działce budowlanej moŊe być zrealizowa-

ny jeden garaŊ i jeden budynek gospodar-

czy, 

6) ustala się maksymalną intensywnoņć za-

budowy - 0,5, 

7) parkingi i garaŊe dla wszystkich istnieją-

cych lub nowo wznoszonych obiektów 

powinny być zlokalizowane na terenie 

działki lub zespołu działek budowlanych, 

na której obiekty istnieją lub będą wzno-

szone - wg wskaňnika okreņlonego w § 20, 

8) nakazuje się realizację dachów płaskich 

lub dachów o zmiennej geometrii, o na-

chyleniu połaci dachowych wynoszącym 

30° - 45°; 

9) na dachach naleŊy stosować tradycyjne 

materiały wykończeniowe, w tym da-

chówkę, blachodachówkę, blachę płaską, 

gont, strzechę, 

10) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych 

materiałów wykończeniowych na elewa-

cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 

ceramicznych okładzin elewacyjnych 

drewna, szkła i kamienia, 

 

11) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-

dynków: 

a) dachy powinny mieć kolorystykę w od-

cieniach od ciemnej czerwieni do czer-

wonawego brązu lub odcieniach szaro-

ņci i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-

lory pastelowe, białe, szare lub grafito-

we, 

12) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 

istniejących budynków naleŊy stosować 

zasady, o których mowa w pkt 8 - 11, 

13) zasady, o których mowa w pkt 8 - 11 nale-

Ŋy stosować w przypadku realizacji budyn-

ków gospodarczych i garaŊy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 

działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala się minimalną powierzchnię nowo 

wydzielanych działek budowlanych – 

1500m2, 

3) ustala się, Ŋe front nowo wydzielanej działki 

budowlanej nie moŊe być mniejszy niŊ – 

25,0m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego oraz szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uŊytkowaniu ze względu na wymagania ochro-

ny ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala się zakaz lokalizacji usług uciąŊliwych, 

3) ustala się, Ŋe minimalny procent powierzch-

ni biologicznie czynnej działki budowlanej 

lub zespołu działek budowlanych zlokalizo-

wanych w obrębie tego samego terenu, do 

których inwestor posiada tytuł prawny nie 

moŊe być mniejszy niŊ 70%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 

§ 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących i pro-

jektowanych dróg wskazanych na rysunku 

planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-

jektowanej sieci. 
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§ 22. 

1. Ustala się, Ŋe dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1.MN/U, 2.MN/U, 

3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 

8.MNU, 9.MN/U obowiązują następujące zasa-

dy zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna oraz usługi nieuciąŊliwe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje się istniejącą zabudowę, z pra-

wem do działań remontowych, przebudo-

wy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala się realizację zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i usługowej w for-

mie wolnostojącej – z zastrzeŊeniem, Ŋe na 

jednej działce budowlanej moŊe być zreali-

zowany jeden budynek mieszkalny oraz, Ŋe 

powierzchnia uŊytkowa obiektów usługo-

wych nie przekroczy 50% powierzchni 

uŊytkowej budynków mieszkaniowych 

jednorodzinnych lokalizowanych na jednej 

działce budowlanej. Realizację kolejnych 

budynków na działkach budowlanych do-

puszcza się jedynie wtedy, gdy powierzch-

nia działki, na której budynki będą realizo-

wane, umoŊliwi zachowanie rezerwy tere-

nu dla kaŊdego realizowanego budynku w 

wielkoņci nie mniejszej niŊ okreņlona w 

ust. 4 pkt 2, z zastrzeŊeniem pkt 3, 

3) zakazuje się przeznaczania w całoņci dzia-

łek budowlanych na cele usług nieuciąŊli-

wych, 

4) w budynkach mieszkalnych dopuszcza się 

lokalizowanie obiektów usługowych o po-

wierzchni nie większej niŊ okreņlona w 

przepisach odrębnych, 

5) dopuszcza się moŊliwoņć realizowania 

obiektów usługowych trwale połączonych 

z budynkami mieszkalnymi, 

6) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizowania 

parterowych budynków gospodarczych i 

garaŊy - których wysokoņć nie moŊe prze-

kraczać 6,0m, 

7) ustala się maksymalną wysokoņć zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiek-

tów usługowych do 11,0m, 

8) ustala się maksymalną intensywnoņć za-

budowy - 0,6, 

9) parkingi i garaŊe dla wszystkich istnieją-

cych lub nowo wznoszonych obiektów 

powinny być zlokalizowane na terenie 

działki lub zespołu działek budowlanych, 

na której obiekty istnieją lub będą wzno-

szone - wg wskaňnika okreņlonego w § 20, 

10) nakazuje się realizację dachów płaskich 

lub dachów o zmiennej geometrii, o na-

chyleniu połaci dachowych wynoszącym 

30° - 45°; 

11) na dachach naleŊy stosować tradycyjne 

materiały wykończeniowe, w tym dachów-

kę, blachodachówkę, blachę płaska, gont, 

strzechę, 

12) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych 

materiałów wykończeniowych na elewa-

cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 

ceramicznych okładzin elewacyjnych 

drewna, szkła i kamienia, 

13) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-

dynków: 

a) dachy powinny mieć kolorystykę w od-

cieniach od ciemnej czerwieni do czer-

wonawego brązu lub odcieniach szaro-

ņci i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-

lory pastelowe, białe, szare lub grafito-

we, 

14) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 

istniejących budynków naleŊy stosować 

zasady, o których mowa w pkt 10 - 13, 

15) zasady, o których mowa w pkt 10 - 13 na-

leŊy stosować w przypadku realizacji bu-

dynków gospodarczych i garaŊy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 

działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala się minimalną powierzchnię nowo 

wydzielanych działek budowlanych – 

1500m2, 

3) ustala się, Ŋe front nowo wydzielanej działki 

budowlanej nie moŊe być mniejszy niŊ – 

25m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego oraz szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uŊytkowaniu ze względu na wymagania ochro-

ny ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala się zakaz lokalizacji usług uciąŊliwych, 

3) ustala się, Ŋe minimalny procent powierzch-

ni biologicznie czynnej działki budowlanej 
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lub zespołu działek budowlanych zlokalizo-

wanych w obrębie tego samego terenu, do 

których inwestor posiada tytuł prawny nie 

moŊe być mniejszy niŊ 70%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 

§ 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących i pro-

jektowanych dróg wskazanych na rysunku 

planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-

jektowanej sieci. 

§ 23. 

1. Ustala się, Ŋe dla terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 1.ZN obowiązują na-

stępujące zasady zagospodarowania i zabudo-

wy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna, 

chroniona. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeń, budowli, a takŊe innej zabudowy i za-

gospodarowania nie związanego z przezna-

czeniem terenów, 

2) ustala się nakaz zachowania istniejącej zie-

leni i jej obecnego charakteru, 

3) ustala się zakaz zmieniania naturalnego cha-

rakteru cieków i zbiorników wodnych. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego oraz szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uŊytkowaniu ze względu na wymagania ochro-

ny ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 

2) ustala się, Ŋe minimalny procent powierzch-

ni biologicznie czynnej terenu nie moŊe być 

mniejszy niŊ 100%. 

Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 24. 

1. Układ drogowo - uliczny stanowią drogi zbior-

cze, lokalne, dojazdowe a takŊe drogi we-

wnętrzne wyznaczone liniami rozgraniczający-

mi na rysunku planu oraz drogi publiczne poło-

Ŋone poza granicami planu. 

2. Drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe tworzą pu-

bliczny układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnętrzne tworzą wewnętrzny (niepu-

bliczny) układ komunikacyjny. 

4. W obszarze planu ustala się następujące ciągi 

komunikacyjne: 

 

Lp. nazwa drogi / ulicy symbol  

przeznaczenia 

klasa minimalna szerokoņć  

w liniach rozgraniczających (m) 

1 droga istniejąca (ulica Ňródlana) 1.KDZ zbiorcza 20 - 38 

2 droga istniejąca (ulica Dzikich 

Gęsi) 

2.KDZ zbiorcza 8 – 15, na odcinku plan wskazuje jedynie  

częņć pasa drogowego 

3 droga projektowana 3.KDZ zbiorcza 12, plan wskazuje jedynie częņć  

pasa drogowego 

4 droga istniejąca (ulica Czapli) 1.KDL lokalna 12 

5 droga projektowana 2.KDL lokalna 12 

6 droga projektowana 1.KDD dojazdowa 10 

7 droga projektowana 2.KDD dojazdowa 10 

8 droga istniejąca (ulica Leņnych 

Kwiatów) 

3.KDD dojazdowa 10 

9 droga projektowana 4.KDD dojazdowa 8 - 10 

10 droga istniejąca (ulica Leņnych 

Kwiatów) 

5.KDD dojazdowa 10 

11 droga projektowana 6.KDD dojazdowa 10 

12 droga projektowana 7.KDD dojazdowa 10 - 12 

13 droga projektowana 8.KDD dojazdowa 10 

14 droga projektowana 9.KDD dojazdowa 10 

15 droga projektowana 1.KDW wewnętrzna 8 – 12,5 

16 droga istniejąca (ulica Leņnych 

Malin) 

2.KDW wewnętrzna 8 

17 droga projektowana 3.KDW wewnętrzna 6 – 12,5 
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§ 25. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 

komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg 

ustala się pasy terenu okreņlone liniami roz-

graniczającymi na rysunku planu. 

2. Ustala się minimalne szerokoņci jezdni: 

1) dla dróg oznaczonych symbolem KDZ –  

2 x 3,50m, 

2) dla dróg oznaczonych symbolem KDL –  

2 x 3,00m, 

3) dla dróg oznaczonych symbolem KDD –  

2 x 2,50m, 

4) dla dróg oznaczonych symbolem KDW –  

2 x 2,25m. 

3. W liniach rozgraniczających dróg KDZ, KDL, 

KDD dopuszcza się: 

1) przebudowę i remont istniejących budowli 

drogowych, 

2) realizację chodników, ņcieŊek rowerowych 

jednokierunkowych lub dwukierunkowych i 

ņcieŊek, z których korzystać mogą równieŊ 

piesi, na warunkach okreņlonych w przepi-

sach odrębnych dotyczących warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi oraz innych obiektów i urządzeń słu-

Ŋących komunikacji publicznej, takich jak: 

zatoki i przystanki autobusowe, 

3) realizację urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: 

znaki drogowe pionowe i poziome, drogo-

wskazy, sygnalizatory ņwietlne w uzgodnie-

niu z zarządcą drogi, 

4) realizację zieleni niskiej i wysokiej. 

4. W liniach rozgraniczających dróg ustala się 

zakaz realizacji tablic i znaków reklamowych. 

5. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych, nie 

wyznaczonych na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi ustala się min. szerokoņć: 

1) dla dróg o długoņci do 150,0m – 6,0m, 

2) dla dróg o długoņci powyŊej 150,0m – 8,0m. 

6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego oraz szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uŊytkowaniu ze względu na wymagania ochro-

ny ņrodowiska i zdrowia ludzi obowiązują usta-

lenia § 17, § 18, § 19. 

Rozdział 5 

Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 26. 

1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego pla-

nem w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w 

oparciu o istniejące ujęcia wody połoŊone w 

granicach planu oraz inne, znajdujące się poza 

obszarem planu. 

2. Ustala się, Ŋe dla zapewnienia pewnoņci do-

stawy wody na całym obszarze objętym pla-

nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 

układzie zamkniętym, pierņcieniowym. 

3. NiezaleŊnie od zasilania, z sieci wodociągowej 

naleŊy przewidzieć zaopatrzenie ludnoņci w 

wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie 

z przepisami szczególnymi. 

Kanalizacja 

§ 27. 

1. Ustala się sukcesywne objęcie systemem 

gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-

towanej zabudowy. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczo-

nych ņcieków do wód powierzchniowych lub 

do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 

otwartych kanałów ņciekowych. 

3. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej powierzchniowo na teren własnej 

działki, 

2) z dróg publicznych, terenów usługowych i 

parkingów do rowów melioracyjnych, 

zbiorników retencyjnych lub studni chłon-

nych, przy czym na inwestorów nakłada się 

obowiązek wyboru najbardziej korzystnego 

sposobu odprowadzania tych wód przy 

uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania 

powodzi i suszy, 

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń, o któ-

rych mowa w pkt 2 na całym obszarze pla-

nu, bez koniecznoņci zmiany niniejszego 

planu, 

4) dopuszcza się retencję wód deszczowych w 

oparciu o urządzenia połoŊone poza granicą 

planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-

niki wód deszczowych. 

4. Ustala się nakaz kształtowania powierzchni 

działek w sposób zabezpieczający sąsiednie te-

reny i ulice przed spływem wód opadowych. 
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Elektroenergetyka 

§ 28. 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną wszystkich istniejących i projektowanych 

budynków i budowli w oparciu o istniejące i 

projektowane stacje elektroenergetyczne 

SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-

energetycznych ņredniego i niskiego napięcia 

od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właņciwego Zakładu Energetycz-

nego. 

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów 

z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 

wzdłuŊ ulic, wyprowadzonych z istniejących i 

projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłą-

czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-

niu przepisów odrębnych, na terenach poło-

Ŋonych w liniach rozgraniczających ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właņciwą jednost-

ką eksploatacyjną, koniecznoņci realizacji do-

datkowej stacji transformatorowej dla nowej 

inwestycji, ustala się obowiązek realizacji ta-

kiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-

nionych z właņciwa jednostką eksploatacyjną. 

6. Ustala się prowadzenie linii elektroenerge-

tycznych o róŊnych napięciach po oddziel-

nych trasach; dopuszcza się jednak w uza-

sadnionych przypadkach prowadzenie elek-

troenergetycznych linii SN i nn na wspólnych 

słupach. 

7. Preferuje się stosowanie linii elektroenerge-

tycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji 

w wykonaniu wnętrzowym, przy czym do-

puszcza się ze względów technicznie uzasad-

nionych stosowanie linii elektroenergetycz-

nych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 

transformatorowych SN/nn w wykonaniu 

słupowym. 

8. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-

energetycznych, powstała w wyniku wystą-

pienia kolizji planu zagospodarowania działki 

(w tym równieŊ wynikającego ze zmiany prze-

znaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi będzie się odbywać w 

uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych 

przez właņciwego operatora systemu elektro-

energetycznego według zasad okreņlonych w 

przepisach odrębnych. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-

szczególnych działek budowlanych powinny 

przewidywać rezerwację miejsc i terenów dla 

lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 

elementów infrastruktury elektroenergetycz-

nej niezbędnych dla zaopatrzenia lokalizowa-

nych na tych terenach budynków i budowli w 

energię elektryczną a takŊe oņwietlenia wokół 

obiektów. 

10. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wy-

sokoņć moŊe przekraczać 3,0m. 

11. Nakazuje się przycinanie drzew i krzewów 

rosnących pod napowietrznymi liniami elek-

troenergetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 29. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i projekto-

wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-

ciu o rozbudowaną istniejącą sieć ņredniego ci-

ņnienia, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŊliwa, o ile spełnione 

będą warunki techniczne i zostaną zawarte od-

powiednie porozumienia pomiędzy dostawcą i 

odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoņci pod-

stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-

runkami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 

gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi, w odległoņci min. 

0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-

dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 

zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 

strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-

runkami okreņlonymi przez Zarządcę sieci. 

5. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od stro-

ny ulicy) winny być lokalizowane w linii ogro-

dzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu 

uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową. 

6. Gazociągi, które w wyniku przebudowy ulic i 

dróg znalazłyby się pod jezdnią, naleŊy prze-

nieņć w pas drogowy poza jezdnią na koszt in-

westora budowy. 

7. Ustala się nakaz zabezpieczenia w trakcie prze-

budowy dróg istniejących gazociągów przed 

uszkodzeniem przez sprzed budowlany i samo-

chody. 
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8. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala się 

nakaz zachowania warunków technicznych 

okreņlonych w przepisach odrębnych. 

Usuwanie nieczystoņci stałych i płynnych 

§ 30. 

1. Ustala się, Ŋe odpady stałe będą wywoŊone na 

składowisko odpadów komunalnych wskazane 

przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z 

Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o 

powszechnej dostępnoņci system zbierania i 

wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Ustala się zabezpieczenie moŊliwoņci segrego-

wania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczegółowymi 

oraz przepisami prawa miejscowego obowiązu-

jącego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje się odprowadzenie ņcie-

ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 

kanalizacji. 

5. Tymczasowo ņcieki sanitarne winny być wywo-

Ŋone do punktu zlewnego oczyszczalni ņcieków. 

Ciepłownictwo 

§ 31. 

1. Ustala się, Ŋe istniejące i projektowane budynki 

będą posiadały własne, indywidualne ňródła 

ciepła. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze 

planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: 

gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia 

elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym 

stałe, których stosowanie jest zgodne z ustawą 

prawo ochrony ņrodowiska. Warunki technicz-

ne zasilania obszaru pozwalają do celów 

grzewczych stosować bez ograniczeń iloņcio-

wych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lek-

ki) jak i energię elektryczną. 

3. Do realizacji indywidualnych ňródeł ciepła na-

leŊy stosować technologie czyste ekologicznie. 

Telekomunikacja 

§ 32. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejących i projekto-

wanych budynków w sieć telekomunikacyjną 

doziemną, w oparciu o istniejącą i projektowa-

ną sieć, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyj-

nej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomuni-

kacyjnych dla nowych inwestycji na całym ob-

szarze objętym planem. 

Melioracje 

§ 33. 

W sytuacjach uzasadnionych warunkami geolo-

giczno – inŊynierskimi lub bezpieczeństwem ludzi 

dopuszcza się realizację rowów melioracyjnych i 

innych urządzeń melioracyjnych pod warunkiem 

uzyskania pozwolenia wodno - prawnego oraz 

uzgodnienia lokalizacji urządzeń z WZMiUW w 

Inspektorat w Piasecznie. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 34. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 

przed dniem wejņcia w Ŋycie planu, a niezakoń-

czonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 

planu. 

§ 35. 

Moc prawną traci miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Ra-

dy Miejskiej w Piasecznie nr 253/XIV/99 z dnia 29 

wrzeņnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24 stycznia 

2000r. Nr 9, poz. 65). 

§ 36. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartoņci nieru-

chomoņci w wysokoņci: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 

MN/U, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, 

KDL, KDD, KDW, ZN. 

§ 37. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 38. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-

mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 39. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 1241/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego częņci wsi Jesówka 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi 

Treņć uwagi Oznaczenie 

nieruchomoņci, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu  

dla nieruchomoņci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza, 

albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

załącznik 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 12.10.09 Pani Joanna Lipińska Brak zgody na realizację dróg w 

liniach rozgraniczających 

wskazanych w projekcie planu 

miejscowego 

- 3.KDD, 2.KDL, 5.KDD, 4.KDD  -  - Zmiana przebiegu przedmioto-

wych dróg lub ich likwidacja 

uniemoŊliwi obsługę 

komunikacyjną osiedla oraz 

moŊliwoņć uzbrojenia terenów 

w kanalizację sanitarną 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr 1241/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie  

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

które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z póňn. zm.) - zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Jesówka obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-

budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

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

graniczającymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊące do zadań własnych miasta to realizacja dróg pu-

blicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego częņci wsi Jesówka pod te funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, kana-

lizacyjnej, finansowanie oņwietlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz plano-

wanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

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

ochronie ņrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki okreņlonej 

w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 

Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 77 – 11858 – Poz. 1188,1189 

 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w 

§ 2 realizowane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póňn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 

jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych miasta, uję-

tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póňn. zm.). Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwestycyjne finansowane z 

budŊetu miasta oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŊetowy uchwala się w 

uchwale budŊetowej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane będą w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na pod-

stawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póňn. zm.), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Piasecznie wielo-

letnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez bu-

dŊet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 

i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 

póňn. zm.). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1242/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta        

Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 359/XIV/2007 z dnia 17 października 

2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 grudnia 2007r. Nr 251, poz. 7390) obszaru wyznaczonego od zachodu, 

północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej                   

ul. Orężnej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 

dnia 10 maja 2003r. z póňniejszymi zmianami), art. 

18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-

morządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z póňniejszymi zmianami), w wykonaniu 

uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

592/XXII/2008 z dnia 14 maja 2008r w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

częņci miasta Piaseczna zatw. uchwałą Rady Miej-

skiej w Piasecznie nr 359/XIV/2007 z dnia 17 paň-

dziernika 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 grud-

nia 2007r. Nr 251, poz. 7390) obszaru wyznaczo-

nego od zachodu, północy i wschodu granicą ad-

ministracyjną z gminą Lesznowola oraz od połu-

dnia osią istniejącej ul. OręŊnej, Rada Miejska w 

Piasecznie po zbadaniu stwierdza zgodnoņć ni-

niejszej zmiany planu z ustaleniami Studium Uwa-

runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego gminy Piaseczno i uchwala, co nastę-

puje: 
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§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego częņci miasta 

Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Piasecznie nr 359/XIV/2007 z dnia 17 paňdzierni-

ka 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 grudnia 

2007r. Nr 251, poz. 7390) obszaru wyznaczonego 

od zachodu, północy i wschodu granicą admini-

stracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa 

osią istniejącej ul. OręŊnej. 

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie 

nr 359/XIV/2007 z dnia 17 paňdziernika 2007r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 grudnia 2007r. Nr 251, 

poz. 7390) obszaru wyznaczonego od zachodu, 

północy i wschodu granicą administracyjną z 

gminą Lesznowola oraz od południa osią istnieją-

cej ul. OręŊnej, wprowadza się następujące zmia-

ny: 

§ 15 ust. 2 „Ustala się odnoņnie ochrony Kanału 

Piaseczyńskiego”: 

pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

 

„Zakaz: 

a) zrzutów ņcieków innych niŊ wody opadowe, 

b) zmiany odcinków Kanału na rurociąg, jak rów-

nieŊ wznoszenia wszelkich budowli na Kanale – 

do czasu jego przebudowy z wyłączeniem ulicy 

Irysów (wylot z kanalizacji deszczowej).” 

§ 3. Pozostałe ustalenia planu zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

365/XVI/2003 z dnia 20 listopada 2003r (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 12 stycznia 2004r. Nr 6, poz. 270) wy-

nikające z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zmianami 

oraz załącznik nr 1 stanowiący rysunek planu po-

zostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1243/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I  

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1124/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 marca 2006r. Nr 56, poz. 1781). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U z dnia 10 maja 

2003r. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami), 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 

1591 z póňniejszymi zmianami), w wykonaniu 

uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

563/XXI/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

częņci wsi Józefosław I zatwierdzonego uchwałą 

Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1124/XLVI/2006 z 

dnia 31 stycznia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 

22 marca 2006r. Nr 56, poz. 1781) Rada Miejska w 

Piasecznie po zbadaniu stwierdza zgodnoņć ni-

niejszej zmiany planu z ustaleniami Studium Uwa-

runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego gminy Piaseczno i uchwala, co nastę-

puje: 

§ 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego częņci wsi Jó-

zefosław I zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 

w Piasecznie nr 1124/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 

2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 marca 2006r. 

Nr 56, poz. 1781) zwaną dalej planem w brzmieniu 

okreņlonym niniejszą uchwałą. 
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§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

1124/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. zatwier-

dzającej miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Józefosław I (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z dnia 22 marca 2006r. Nr 56, poz. 1781) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W dziale II „Ustalenia szczegółowe, w Rozdzia-

le 3 „Szczegółowe ustalenia dla poszczegól-

nych terenów w § 23 punkt 2 podpunkt 5 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„dopuszcza się moŊliwoņć: 

a) lokalizowania budynków gospodarczych i 

garaŊowych towarzyszących zabudowie 

wolnostojącej i bliňniaczej o wysokoņci nie 

większej niŊ 6,0m od poziomu gruntu ro-

dzimego, 

b) lokalizowania budynków gospodarczych i 

garaŊowych na działkach 53/65 i 53/66 w 

ostrej granicy wzdłuŊ linii rozgraniczających 

drogi 14 KDW” 

§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego częņci wsi Józe-

fosław I zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Piasecznie Nr 1124/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 

2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 marca 2006r. 

Nr 56, poz. 1781) wynikające z art. 15 ust. 2 usta-

wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 

717 z póňn. zmianami) oraz załącznik nr 1 stano-

wiący rysunek planu pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1244/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 

póňniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) oraz w związ-

ku z wykonaniem uchwały nr 1364/LIII/06 Rady 

Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2006r. o przy-

stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego częņci wsi 

Wólka Kozodawska, Rada Miejska w Piasecznie 

stwierdza zgodnoņć niniejszego planu miejscowe-

go z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Piaseczno, zatwierdzonym uchwałą nr 

1366/LII/06 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 

11 lipca 2006r. i na wniosek Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno uchwala, co następuje: 

 

Dział I 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego częņci wsi Wólka Kozodawska, 

zwany dalej planem na obszarze i w brzmieniu 

okreņlonym niniejszą uchwałą. Planem objęto 

obszar, którego granice przedstawia rysunek pla-

nu w skali 1:1 000 stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

1. tekst uchwały – zwany dalej tekstem planu; 

2. częņć graficzna, na którą składa się rysunek 

planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-

czej w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały; 
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3. rozstrzygnięcie o sposobie rodzaju zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŊą do zadań własnych 

gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta-

nowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 

1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 

róŊnych sposobach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska naturalnego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym nieprzekraczalne linie zabudowy, ga-

baryty budynków i wskaňniki intensywno-

ņci zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomoņci objętych planem; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowa-

niu; 

8) zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej; 

9) zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej oraz granice ob-

szarów przewidzianych do rehabilitacji; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania i uŊytkowania terenów; 

11) stawkę procentową, na podstawie, której 

okreņla się jednorazową opłatę wynikającą 

ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w 

związku z uchwaleniem planu. 

2. Plan nie ustala: 

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznej; 

§ 4. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 

obszaru objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu lub róŊnych sposobach zagospo-

darowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu okreņlone symbolami 

literowymi i cyframi; 

5) klasyfikacja funkcjonalna i przebieg ulic; 

3. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu 

symbolami graficznymi granice stref wymaga-

jących szczególnych warunków zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczeń w ich uŊytko-

waniu wyznaczone na podstawie przepisów 

odrębnych: 

 Poņrednia strefa ochrony ujęcia wody 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku niewymienio-

ne w ust. 2 pełnią funkcję postulatywną lub in-

formacyjną. 

§ 5. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie doty-

czącą zatwierdzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego częņci wsi 

Wólka Kozodawska, w związku z wykonaniem 

uchwały nr 1364/LIII/06 Rady Miejskiej w Pia-

secznie z dnia 6 lipca 2006r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego częņci wsi 

Wolka Kozodawska, o ile z treņci przepisu nie 

wynika inaczej; 

2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1:1 000, sta-

nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez 

to rozumieć przeznaczenie ustalone dla dane-

go terenu; 

4) przeznaczeniu dopuszczonym - naleŊy przez 

to rozumieć przeznaczenie terenu inne niŊ 

podstawowe, dopuszczone na warunkach 

okreņlonych w planie; 

5) działce inwestycyjnej - naleŊy przez to rozu-

mieć fragment terenu, obejmujący jedną lub 

kilka działek ewidencyjnych, na którym reali-

zuje się jedną inwestycję (objętą jednym po-

zwoleniem na budowę); 
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6) powierzchni biologicznie czynnej terenu – 

naleŊy przez to rozumieć powierzchnię działki 

budowlanej, lub terenu na gruncie rodzimym 

która pozostaje niezabudowana powierzch-

niowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim 

oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni do-

jazdów i dojņć pieszych nieutwardzona, po-

kryta trwałą roņlinnoņcią lub uŊytkowana rol-

niczo, a takŊe naturalne cieki wodne i stawy; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-

ku planu, poza które nie wolno wyprowadzać 

płaszczyzny elewacji nowo realizowanych 

budynków, z dopuszczeniem wystających 

maksymalnie 1,0m poza ich obrys okapów, 

schodów, balkonów itp. elementów; 

8) usługach – naleŊy przez to rozumieć samo-

dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 

w budynkach o innych funkcjach niŊ usługo-

we i urządzenia słuŊące działalnoņci, której ce-

lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoņci, a nie 

wytwarzanie bezpoņrednio, metodami prze-

mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi dzieli 

się na: 

a) nieuciąŊliwe – to jest usługi, które nie są 

zaliczane, zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami do przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 

usługi o uciąŊliwoņci (równieŊ pod wzglę-

dem hałasu i zanieczyszczenia powietrza) 

mieszczącej się w granicach działki lub ze-

społu działek, do których inwestor posiada 

tytuł prawny, 

b) uciąŊliwe – nie spełniające wymogów 

wymienionych w ppkt a, 

9) maksymalnej wysokoņci zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć nieprzekraczalna iloņć kon-

dygnacji nadziemnych lub nieprzekraczalny 

wymiar budynku liczony w metrach od po-

ziomu terenu rodzimego przy najniŊej poło-

Ŋonym wejņciu do budynku nie będącym je-

dynie wejņciem do pomieszczeń gospodar-

czych technicznych do najwyŊszego punktu 

przekrycia dachu. 

10) znakach informacyjno – plastycznych – naleŊy 

przez to rozumieć tablice lub znaki informa-

cyjne, których umieszczanie nie jest wyma-

gane i regulowane przepisami odrębnymi. 

11) wskaňnik intensywnoņci zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć stosunek powierzchni 

wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-

ków zlokalizowanych na działce, liczony po 

zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni 

działki. 

Dział II 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów objętych planem 

§ 6. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Piaseczno plan ustala, Ŋe funkcją 

wiodącą na obszarze objętym planem jest funkcja 

mieszkaniowa z dopuszczeniem usług. 

§ 7. 

W planie ustala się następujące rodzaje przezna-

czenia terenów: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej– oznaczone na rysunku planu symbolem 

MN; 

2. Tereny zieleni nieurządzonej (naturalnej) - 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZN; 

3. Tereny cieków wodnych - oznaczone na rysun-

ku planu symbolem Ws; 

4. Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

1) KDL – drogi publiczne klasy drogi lokalnej, 

2) KDD - drogi publiczne klasy drogi dojazdo-

wej, 

3) KDW – drogi wewnętrzne. 

§ 8. 

W planie ustala się zasadę zagospodarowania 

obszaru w sposób uwzględniający połoŊenie tere-

nu, objętego niniejszym planem w granicach 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

oraz inne uwarunkowania ņrodowiska przyrodni-

czego, a takŊe ograniczenia w inwestowaniu i za-

gospodarowaniu terenu związane z obowiązują-

cymi przepisami szczególnymi lub wynikające z 

prawomocnych decyzji administracyjnych. 

Rozdział 2 

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 9. 

Ustala się, Ŋe nadrzędnym celem realizacji zawar-

tych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego częņci wsi Wolka Kozodawska jest: 

1. umoŊliwienie rozwoju mieszkalnictwa i usług z 

zachowaniem ładu przestrzennego. 

2. okreņlenie warunków dotyczących kształtowa-

nia zabudowy, których spełnienie pozwoli na 

uzyskanie właņciwych walorów przestrzennych 
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i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-

strzeni. 

3. ochrona interesów publicznych ponadlokal-

nych i lokalnych w zakresie komunikacji, inŊy-

nierii oraz ochrony ņrodowiska. 

§ 10. 

1. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 

w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 

2. Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 

działań inwestycyjnych realizowanych na ob-

szarze objętym planem oraz okreņlają zasady 

ich wzajemnych powiązań i korelacji prze-

strzennych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

ņrodowiska i istniejącego zainwestowania oraz 

wymogów przepisów szczególnych. 

Rozdział 3 

Ochrona środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 11. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem, nad-

rzędnym zadaniem jest zachowanie walorów kra-

jobrazowo-przyrodniczych terenu, ochrona zaso-

bów wód podziemnych oraz uwzględnienie po-

wiązań przyrodniczych z terenami otaczającymi. 

§ 12. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem: 

1. realizacje nowych funkcji naleŊy podporządko-

wać warunkom wynikającym z ochrony ņrodo-

wiska i realizować zgodnie z zasadą zrównowa-

Ŋonego rozwoju przez spełnienie standardo-

wych ņrodowiskowych przyjętych dla terenów 

mieszkaniowych; 

2. zakazuje się lokalizowania i rozbudowy obiek-

tów i urządzeń mogących znacząco oddziały-

wać na ņrodowisko; 

3. oddziaływanie na ņrodowisko projektowanych 

w danych obszarach funkcjonalnych przedsię-

wzięć wywołane emisją energii, hałasu i zanie-

czyszczeń powietrza w zakresie obowiązują-

cych przepisów odrębnych, w tym norm i stan-

dardów ņrodowiskowych, nie moŊe wykraczać 

poza granice działki objętej daną decyzją admi-

nistracyjną. Oddziaływanie to nie moŊe ograni-

czać uŊytkowania terenów sąsiednich zgodnie z 

ustaloną dla nich funkcją a w przypadku lokali-

zacji w budynku mieszkalnym nie moŊe pogar-

szać warunków zamieszkania; 

4. realizacja nowej zabudowy moŊe odbywać się 

pod warunkiem jednoczesnej budowy infra-

struktury inŊynieryjnej zapewniającej ochronę 

ņrodowiska w zakresie obowiązujących norm i 

przepisów odrębnych. 

§ 13. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i po-

wierzchniowych: 

1. plan wprowadza ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-

działywanie lub emitowanie zanieczyszczenia 

moŊe negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

2. plan ustala docelowe podłączenie do sieci wo-

dociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-

wanych obiektów; 

3. plan zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych 

ņcieków do wód powierzchniowych i gruntu 

oraz odprowadzania ņcieków do wód podziem-

nych; 

4. plan zakazuje samowolnych przeróbek rowów, 

ciągów drenarskich i kanałów deszczowych bez 

stosownych uzgodnień; 

5. plan zakazuje niszczenia, zasypywania i zanie-

czyszczania znajdujących się w jego granicach 

rowów odwadniających. Wszelkie przebudowy 

rowów mogą być prowadzone po opracowaniu 

projektu przebudowy przez osobę uprawnioną 

oraz po przeprowadzeniu niezbędnej procedury 

administracyjnej. 

6. przed realizacją zabudowy kubaturowej inwe-

stor winien opracować inwentaryzację ciągów 

drenarskich oraz istniejących rowów meliora-

cyjnych. W przypadku kolizji z planowaną za-

budową, istniejące ciągi po uzyskaniu stosow-

nych uzgodnień naleŊy przebudować. 

§ 14. 

Plan ustala zasadę docelowego objęcia całego 

obszaru planu zasięgiem zorganizowanego zaopa-

trzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz zor-

ganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

§ 15. 

W zakresie ochrony powietrza plan preferuje wy-

korzystanie jako czynników grzewczych: gazu, 

energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub 

innych ekologicznie czystych odnawialnych ňródeł 

energii. 

§ 16. 

Plan ustala minimalną wielkoņć powierzchni bio-

logicznie czynnej na poziomie 70% powierzchni 

działki dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oznaczonych symbolem MN. 
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§ 17. 

W zakresie ochrony i kształtowania zieleni: 

1. plan ustala ochronę i utrzymanie ciągłoņci ist-

niejącej zieleni, w tym zachowanie drzew na te-

renach zagospodarowanych; 

2. wyłączeniu spod ochrony okreņlonej w pkt 1 

podlegają: drzewa owocowe, drzewa stwarza-

jące zagroŊenie dla Ŋycia człowieka oraz drzewa 

znajdujące się na terenach przeznaczonych pod 

komunikację; 

3. odstąpienie od ochrony drzew okreņlonej w pkt 

1 dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, 

gdy niemoŊliwe jest ich wkomponowanie w 

nowe zagospodarowanie działki, po wydaniu 

stosownego zezwolenia przez właņciwy organ. 

§ 18. 

W obszarze objętym planem naleŊy zorganizować 

selektywną zbiórkę odpadów. 

Rozdział 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 19. 

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu. 

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 

odległoņci 5m od linii rozgraniczających dróg 

publicznych, oznaczonych symbolami: KDL, 

KDD; 

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 

odległoņci 5m od linii rozgraniczających dróg 

wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW 

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 

odległoņci 20m od linii brzegu cieku wodnego 

oznaczonego symbolem Ws, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

5. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczal-

na linia zabudowy obowiązuje przy realizacji 

nowej zabudowy oraz przy rozbudowie i wy-

mianie zabudowy istniejącej. 

6. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-

kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-

zację budynków na działce zgodnie z przepisa-

mi prawa budowlanego i z uwzględnieniem 

wszystkich ustaleń planu. 

§ 20. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz 

kształtowania ogólnej struktury przestrzennej 

plan: 

1) ustala stosowanie zabudowy jako mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojącej lub 

bliňniaczej (tereny MN); 

2) ustala realizację na działce budowlanej jed-

nego budynku mieszkalnego wolnostojące-

go lub jednego budynku w zabudowie bliň-

niaczej; 

3) dopuszcza realizację na 1 działce inwesty-

cyjnej więcej niŊ 1 budynku mieszkalnego 

wraz z budynkiem garaŊowym lub gospo-

darczym pod warunkiem, zachowania moŊ-

liwoņci wydzielania dla poszczególnych bu-

dynków mieszkalnych działek budowlanych 

o minimalnej powierzchni zgodnej z wielko-

ņciami okreņlonymi w § 24 ust. 1 tekstu pla-

nu; 

4) dopuszcza moŊliwoņć lokalizowania na 

działce budowlanej oprócz 1 budynku 

mieszkalnego i 1 budynku gospodarczego 

lub 1 garaŊu, których wysokoņć nie moŊe 

przekraczać 6,0m, z zastrzeŊeniem ust. 3 

pkt 3; 

5) ustala wskaňnik maksymalnej intensywnoņci 

zabudowy na działce – 0,5; 

6) dopuszcza realizację wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali usługowych w za-

kresie usług zapewniających zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców; 

7) dopuszcza zachowanie istniejących wolno-

stojących obiektów usługowych z moŊliwo-

ņcią ich remontów i modernizacji pod wa-

runkiem nie naruszenia przepisów szczegól-

nych; 

8) dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy 

garaŊowej i gospodarczej. 

9) dopuszcza zachowanie, przebudowę i wy-

mianę istniejących siedlisk rolniczych. 

2. W zakresie kształtowania architektury i gabary-

tów projektowanych obiektów plan: 

1) ustala maksymalną wysokoņć zabudowy 

12m (dwie kondygnacje z poddaszem uŊyt-

kowym); 

2) ustala realizacje dachów wysokich o nachy-

leniu połaci do 45 stopni w kolorze czerwo-

nym, brązowym lub zbliŊonym do tych kolo-

rów.; 

3) dopuszcza realizację dachów płaskich; 

4) ustala stosowanie wykończenia elewacji w 

tynku w kolorach jasnych, pastelowych. do-

puszcza stosowanie drewna, cegły klinkie-

rowej lub kamienia w wykończeniu elewacji 

oraz innych materiałów naturalnych. 
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§ 21. 

1. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów małej 

architektury (np. ławki, latarnie, kosze na ņmie-

ci) w liniach rozgraniczających ulic. 

2. Ustala się, Ŋe lokalizowanie obiektów małej 

architektury i urządzeń infrastruktury technicz-

nej nie moŊe powodować: utrudnień w komu-

nikacji, ograniczeń widocznoņci, utrudnień per-

cepcji znaków i sygnalizatorów drogowych. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania noņników rekla-

mowych. 

4. Dopuszcza się umieszczanie szyldów, tablic i 

plansz reklamowych na elewacjach budynków 

pod warunkiem, Ŋe ich treņć związana jest z 

prowadzoną działalnoņcią oraz po uzyskaniu 

zgody właņciwego organu administracyjnego. 

Maksymalna powierzchnia szyldów, tablic i 

plansz reklamowych nie moŊe przekraczać 

3.0m2. 

§ 22. 

1. Obowiązują następujące zasady realizacji 

ogrodzeń: 

1) ogrodzenie naleŊy sytuować w linii rozgra-

niczającej terenu 

2) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogro-

dzenia w głąb terenu działki 

3) ogrodzenie powinno spełniać następujące 

warunki: 

a) maksymalna wysokoņć 2.0m od poziomu 

terenu, 

b) wysokoņć częņci pełnej (cokołu nie moŊe 

przekraczać 60cm), 

c) ogrodzenie powyŊej cokołu powinno być 

aŊurowe, przy czym powierzchnia aŊuru 

powinna wynosić min. 50% powierzchni 

ogrodzenia. 

2. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń pełnych 

oraz ogrodzeń z przęsłami wypełnionymi pre-

fabrykatami betonowymi. 

3. Obowiązuje zasada realizacji wjazdów na teren 

działki połoŊonej przy ulicy lub ciągu pieszo 

jezdnym o szerokoņci w liniach rozgraniczają-

cych mniejszej niŊ 10.0m w formie poszerzo-

nych wjazdów bramowych wycofanych w głąb 

działki. 

 

 

 

 

Rozdział 5 

Granice i sposoby zagospodarowania  

terenów lub obiektów podlegających ochronie  

ze względu na wymagania ochrony środowiska  

i zdrowia ludzi 

§ 23. 

1. Wskazuje się granice strefy poņredniej ochrony 

ujęć wody, oznaczoną na rysunku planu zgod-

nie z decyzją nr 1/96 z dnia 29 lipca 1996r. wy-

daną przez Wydział Ochrony Ņrodowiska Rol-

nictwa i Leņnictwa Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie. 

2. W granicy strefy, o której mowa w pkt 1 ustala 

się nakaz zachowania rygorów okreņlonych w 

w/w decyzji na podstawie, której wyznaczono 

strefę, 

Rozdział 6 

Zasady i warunki scalania i podziałów  

nieruchomości objętych planem 

§ 24. 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-

ņci: 

1. Ustala się minimalną powierzchnię działek 

budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wolnostojącej oraz dla zabudowy mieszkanio-

wej bliňniaczej - 900m2. 

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o po-

wierzchni mniejszej niŊ okreņlone w ust. 1 wy-

łącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą niŊ okreņlono w 

pkt 2, 

2) w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. 

3. Obowiązuje zasada wytyczenia bocznych gra-

nic nowo wydzielanych działek prostopadle do 

linii rozgraniczających ulic przyległych lub pod 

kątem zbliŊonym do kąta prostego. 

§ 25. 

Dopuszcza się zabudowę na działkach mniejszych 

niŊ okreņlone w § 24, których podział został doko-

nany przed uprawomocnieniem się planu lub wy-

nika z rozwiązań przestrzennych planu (np. podział 

istniejącej działki na częņci w wyniku wytyczenia 

nowego układu komunikacyjnego) pod warun-

kiem, Ŋe zachowane zostały ustalone planem 

wskaňniki minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej i maksymalnej intensywnoņci zabudowy. 
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Rozdział 7 

Zasady obsługi komunikacyjnej 

§ 26. 

1. W celu realizacji wyznaczonego planem układu 

komunikacyjnego ustala się pasy terenu okre-

ņlone liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu. 

2. Ustala się układ publicznych dróg, o których 

mowa w ust. 1 i ich szerokoņci w liniach roz-

graniczających: 

1) 1 KDL (ul. Herbacianej RóŊy) –ulica lokalna o 

szerokoņci w liniach rozgraniczających 

17.0m., 

2) 2 KDL– ulica lokalna o szerokoņci w liniach 

rozgraniczających 12.0m, 

3) 1, 2, 3, 4 KDD –ulice dojazdowe o szeroko-

ņciach w liniach rozgraniczających 10.0m; 

4) 5 KDD –ulica dojazdowa o szerokoņci w li-

niach rozgraniczających 9.0m. 

3. Ustala się przebiegi dróg wewnętrznych oraz 

ich szerokoņci w liniach rozgraniczających: 

1) 1 KDW - o szerokoņciach w liniach rozgrani-

czających min. 10,0m; 

2) 2 KDW - o szerokoņciach w liniach rozgrani-

czających min. 9.0m; 

3) 3, 4 KDW - o szerokoņci w liniach rozgrani-

czających min. 8.0m; 

4) 5, 6 KDW - o szerokoņciach w liniach roz-

graniczających min. 6.0m; 

5) 7 KDW - o zmiennej szerokoņci w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rys. planu; 

4. Postuluje się przebiegi dróg wewnętrznych 

oraz ich szerokoņci w liniach rozgraniczających: 

1) 8 KDW - o szerokoņciach w liniach rozgrani-

czających min. 9,0m; 

2) 9 KDW - o szerokoņciach w liniach rozgrani-

czających min. 9.0m. 

§ 27. 

Plan dopuszcza obsługę komunikacyjną działek 

poprzez wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne, nieozna-

czone na rysunku planu. 

§ 28. 

1. Obowiązują następujące wskaňniki zaspokoje-

nia potrzeb parkingowych dla obiektów no-

wych i rozbudowywanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – min. 2m.p. / 1 lokal mieszkalny 

2) dla usług - 3m.p. / kaŊde 100m2 pow. uŊyt-

kowej, dla obiektów o mniejszej powierzch-

ni uŊytkowej nie mniej niŊ 2m.p, 

2. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie działki własnej. 

3. W przypadku realizacji na działce zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej, miejsca parkingowe 

naleŊy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla kaŊdej 

z funkcji. 

Rozdział 8 

Zasady obsługi infrastrukturą techniczną 

§ 29. 

1. Obowiązuje zasada prowadzenia przewodów 

podstawowej sieci infrastruktury technicznej w 

liniach rozgraniczających ulic istniejących i pro-

jektowanych. 

2. Plan ustala utrzymanie w nowo projektowa-

nych ulicach rezerwy zabezpieczającej moŊli-

woņci budowy wodociągu, gazociągu, kabli 

elektroenergetycznych SN i NN oraz kanalizacji 

telefonicznej (poza jezdnią) oraz kanalizacji 

deszczowej i przewodów kanalizacji sanitarnej 

(pod jezdnią). 

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

prowadzenie przewodów podstawowej sieci in-

frastruktury technicznej poza terenami połoŊo-

nymi w liniach rozgraniczających ulic. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje transfor-

matorowe, podziemne przepompownie ņcie-

ków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia tele-

komunikacyjne na podstawie opracowań tech-

nicznych, na całym obszarze planu, bez ko-

niecznoņci zmiany niniejszego planu, pod wa-

runkiem, Ŋe ewentualna uciąŊliwoņć tych urzą-

dzeń nie będzie wykraczać poza granice lokali-

zacji. 

5. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy - 

w miarę moŊliwoņci - unikać kolizji z istnieją-

cymi elementami infrastruktury technicznej 

poprzez konsultowanie przygotowywanych 

rozwiązań z operatorami systemów inŊynieryj-

nych. W przypadku nieuniknionej kolizji projek-

towanego zagospodarowania z tymi elemen-

tami naleŊy je przenieņć lub odpowiednio zmo-

dyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

wynikających z przepisów szczególnych oraz 

warunków okreņlonych przez operatora(ów) 

(w tym w zakresie sposobu finansowania). 

W szczególnoņci dotyczy to przebudowy na-

powietrznych linii ņredniego napięcia na sieci 

kablowe. 
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6. Dopuszcza się moŊliwoņć modernizacji i prze-

budowy istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz budowę jej elementów w mia-

rę występowania potrzeb związanych z zabu-

dową terenu przy spełnieniu okreņlonych przez 

dane przedsiębiorstwo eksploatacyjne wyma-

gań technicznych i lokalizacyjnych. 

7. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 

zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z 

gminnej sieci wodociągowej i odprowadzania 

ņcieków do oczyszczalni gminnej. 

8. Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań 

uwzględniających wymogi prawa budowlane-

go i ochrony ņrodowiska, w tym szczelnych 

szamb przydomowych i indywidualnych ujęć 

wody, do czasu wprowadzenia zorganizowa-

nego systemu odprowadzania ņcieków i sys-

temu wodociągów, przy czym preferuje się wy-

konanie sieci wodociągowej i kanalizacji sani-

tarnej przed realizacją docelowego przeznacze-

nia terenów. 

9. Nakazuje się podłączenie istniejącej zabudowy 

do systemów kanalizacyjnego i wodociągo-

wych po ich realizacji. 

§ 30. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę terenu objęte-

go planem z gminnej sieci wodociągowej, w 

oparciu o istniejące ujęcia wody; 

2. Ustala się dostawę wody poprzez indywidualne 

przyłącza na warunkach okreņlonych przez za-

rządcę sieci; 

3. Ustala się, Ŋe dla zapewnienia pewnoņci do-

stawy wody na całym obszarze objętym pla-

nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 

układzie zamkniętym, pierņcieniowym; 

4. NiezaleŊnie od zasilania, z sieci wodociągowej 

naleŊy przewidzieć zaopatrzenie ludnoņci w 

wodę z awaryjnych studni publicznych; 

5. Lokalizację awaryjnych studni publicznych do-

puszcza się na terenie całego planu, bez ko-

niecznoņci zmiany niniejszego planu. 

§ 31. 

W zakresie odprowadzania ņcieków sanitarnych i 

deszczowych: 

1. Ustala się sukcesywne objęcie systemem 

gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-

towanej zabudowy. 

2. Ustala się odprowadzanie ņcieków poprzez 

indywidualne przyłącza na warunkach okreņlo-

nych przez zarządcę sieci. 

3. Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczo-

nych ņcieków do wód powierzchniowych lub 

do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 

otwartych kanałów ņciekowych. 

4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej powierzchniowo na teren własnej 

działki, bez oczyszczenia; 

2) z terenów dróg publicznych, dróg we-

wnętrznych oraz parkingów do gruntu lub 

do odbiorników poprzez rowy zbiorniki re-

tencyjnej lub studnie chłonne, po uprzed-

nim podczyszczeniu, przy czym dopuszcza 

się odprowadzanie wód poprzez system ka-

nalizacji deszczowej; 

5. Ustala się zakaz kształtowania powierzchni 

działek w sposób mogący powodować spływ 

wody na sąsiednie tereny lub tworzenie się na 

sąsiednich terenach zastoin wody na skutek 

podniesienia poziomu gruntu. 

§ 32. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1. Ustala się, Ŋe istniejące i projektowane budynki 

będą posiadały własne, indywidualne ňródła 

ciepła 

2. Okreņla się następujące rozwiązania w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywidual-

nych ňródeł ciepła projektowanych w oparciu o 

następujące czynniki grzewcze – gaz, energię 

elektryczną, olej opałowy niskosiarkowy, od-

nawialne ňródła energii lub inne ekologicznie 

czyste ňródła energii przyjazne dla ņrodowiska. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ňródeł cie-

pła opalanych paliwami stałymi – węglem, 

koksem. Dopuszcza się jedynie stosowanie 

kominków opalanych drewnem, które nie mo-

gą stanowić głównego ňródła ciepła do ogrze-

wania. 

§ 33. 

W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i projekto-

wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-

ciu o rozbudowaną istniejącą sieć ņredniego ci-

ņnienia, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

gaz przewodowy na cele bytowo – gospodar-

cze jak i cele grzewcze. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoņci pod-

stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-

runkami wynikającymi z przepisów szczegól-

nych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległoņci 

nie mniejszej niŊ 0,5m od gazociągu. 
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5. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 

gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi, w odległoņci min. 

0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-

dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 

zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 

strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-

runkami okreņlonymi przez Zarządcę sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-

zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 

winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-

zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-

nym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 

dróg, naleŊy zabezpieczyć istniejące gazociągi 

przed uszkodzeniem. Gazociągi, które w wyni-

ku modernizacji ulic znalazłyby się pod jezdnią, 

naleŊy przenieņć w pas drogowy poza jezdnię 

na koszt inwestora budowy. 

8. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala się 

nakaz zachowania warunków technicznych 

okreņlonych w przepisach odrębnych. 

§ 34. 

W zakresie zapotrzebowania w energię elektrycz-

ną: 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną wszystkich istniejących i projektowanych 

budynków i budowli w oparciu o istniejące i 

projektowane stacje elektroenergetyczne 

SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-

energetycznych ņredniego i niskiego napięcia. 

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów 

z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 

wzdłuŊ ulic, wyprowadzonych z istniejących i 

projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłą-

czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-

niu ustawy „Prawo energetyczne”, na tere-

nach połoŊonych w liniach rozgraniczających 

dróg. 

5. W razie stwierdzenia, przez właņciwą jednost-

ką eksploatacyjną, koniecznoņci realizacji do-

datkowej stacji transformatorowej dla nowej 

inwestycji, ustala się obowiązek wybudowa-

nia przez Zakład energetyczny takiej stacji o 

parametrach zgodnych z technicznymi wa-

runkami zasilania. 

6. Jako rozwiązanie preferowane ustala się 

prowadzenie linii elektroenergetycznych o 

róŊnych napięciach po oddzielnych trasach; 

dopuszcza się jednak w technicznie lub eko-

nomicznie uzasadnionych przypadkach pro-

wadzenie elektroenergetycznych linii SN i nn 

na wspólnych słupach. 

7. Preferuje się stosowanie linii elektroenerge-

tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 

stacji transformatorowych SN/nn w wykona-

niu słupowym; dopuszcza się jednak ze 

względów technicznie uzasadnionych stoso-

wanie linii elektroenergetycznych w wykona-

niu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnę-

trzowym. 

8. Dopuszcza się kablowanie istniejących napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych w spo-

sób i na warunkach uzgodnionych z właņciwa 

jednostką eksploatacyjną. 

9. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-

energetycznych, powstała w wyniku wystą-

pienia kolizji planu zagospodarowania działki 

(w tym równieŊ wynikającego ze zmiany prze-

znaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi będzie się odbywać w 

uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych 

przez właņciwego operatora systemu elektro-

energetycznego według zasad okreņlonych w 

przepisach prawa energetycznego. 

10. Szczegółowe plany zagospodarowania po-

szczególnych terenów powinny przewidywać 

rezerwację miejsc i terenów dla lokalizacji li-

nii, stacji i przyłączy oraz innych elementów 

infrastruktury elektroenergetycznej niezbęd-

nych dla zaopatrzenia lokowanych na tych te-

renach budynków i budowli w energię elek-

tryczną a takŊe oņwietlenia wokół obiektów. 

11. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wy-

sokoņć moŊe przekraczać 3,0m. 

§ 35. 

W zakresie telekomunikacji: 

1. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-

lenia dot. zasad rozbudowy systemu teleko-

munikacyjnego w gminie Piaseczno. Ňródła i 

zasilania nie ulegają zmianie. 

2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

łącza telefoniczne wg standardów przyjętych 

przez operatorów sieci. 

3. Plan ustala zakaz realizacji masztów anteno-

wych telefonii komórkowej. 

§ 36. 

W zakresie usuwanie odpadów stałych: 

1. Ustala się zorganizowany i o powszechnej do-

stępnoņci system zbierania i ewakuacji odpa-

dów o charakterze komunalnym. 
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2. Ustala się, Ŋe obszar objęty planem naleŊy włą-

czyć do gminnego systemu gospodarki odpa-

dami komunalnymi. 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe  

dla terenów o różnych funkcjach 

§ 37. 

Symbol literowy i numerowy terenów - 1 MN, 

2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7MN, 8MN. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca lub bliňniacza jako przezna-

czenie podstawowe; 

2) nieuciąŊliwe usługi wbudowane w budynki 

mieszkalne jako przeznaczenie dopuszczal-

ne; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-

niem jej remontów i modernizacji oraz roz-

budowy i wymiany; rozbudowa i wymiana 

moŊliwa pod warunkiem dostosowania jej 

realizacji do parametrów i wskaňników dla 

nowej zabudowy; 

2) ustala się realizację nowej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej w formie budyn-

ków wolnostojących i bliňniaczych na nieza-

budowanych lub nowowydzielonych dział-

kach budowlanych; 

3) dopuszcza się realizację na 1 działce inwe-

stycyjnej więcej niŊ 1 budynku mieszkalne-

go wraz z budynkiem garaŊowym lub go-

spodarczym pod warunkiem, zachowania 

moŊliwoņci wydzielania dla poszczególnych 

budynków mieszkalnych działek budowla-

nych o minimalnej powierzchni zgodnej z 

wielkoņciami okreņlonymi w § 24 ust. 1 tek-

stu planu, 

4) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizowania na 

działce budowlanej oprócz 1 budynku 

mieszkalnego i 1 budynku gospodarczego 

lub 1 garaŊu, których wysokoņć nie moŊe 

przekraczać 6,0m, z zastrzeŊeniem ust. 3 

pkt 3; 

5) w budynkach mieszkalnych zezwala się na 

przeznaczenie częņci pomieszczeń na cele 

usług nieuciąŊliwych– zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, 

6) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabu-

dowy gospodarczej i garaŊowej; 

7) dopuszcza się remonty i modernizacje (nie 

obejmujące powiększenia kubaturowego) 

istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie 

terenu między liniami rozgraniczającymi 

układu komunikacyjnego a nieprzekraczalną 

linią zabudowy; 

8) dopuszcza się remonty, modernizację i re-

alizacje terenowych urządzeń komunikacyj-

nych - dojazdów, dojņć i miejsc parkingo-

wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-

gólnych 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaňniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz podziału nieruchomoņci: 

1) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej zgodnie z § 24 ust. 1 tekstu planu; 

2) plan dopuszcza realizację nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na dział-

kach wydzielonych przed dniem wejņcia w 

Ŋycie planu lub, których podział wynika z 

rozwiązań przestrzennych planu (np. po-

dział w wyniku wytyczenia nowego układu 

komunikacyjnego) pod warunkiem zacho-

wania ustalonych planem wskaňników mi-

nimalnej powierzchni biologicznie czynnej 

i maksymalnej intensywnoņci zabudowy; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

§ 19 niniejszego tekstu planu; 

4) maksymalna wysokoņć zabudowy zgodnie 

z § 20 ust. 2 pkt 1 niniejszego tekstu planu; 

5) ustalenia w zakresie realizacji dachów 

zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2, 3 niniejszego 

tekstu planu; 

6) ustalenia w zakresie wykończenia elewacji 

zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 4; 

7) maksymalna intensywnoņć zabudowy 

zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 niniejszego tek-

stu planu; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna zgodnie z § 16 niniejszego tekstu 

planu; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-

dzonej nie moŊe być większa niŊ 30% po-

wierzchni ogólnej działki; 

10) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 

granic nowowydzielonych działek prosto-

padle do linii rozgraniczających ulic lub 

pod kątem zbliŊonym do kąta prostego; 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna musi być zapew-

niona poprzez bezpoņredni dostęp do ulicy 

wyznaczonej w planie; 

2) dopuszcza się moŊliwoņć wydzielenia z te-

renu działki dojazdu do czterech nowowy-

dzielonych działek w formie ciągu pieszo-

jezdnego o szerokoņci 6.0m w liniach roz-
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graniczających i włączenie go do ulicy wy-

znaczonej w planie; 

3) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpie-

czenie niezbędnych miejsc parkingowych na 

własnej działce. 

§ 38. 

1. Symbol literowy i numerowy terenu – ZN. 

2. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni nie urzą-

dzonej (naturalnej). 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeń, budowli, a takŊe innej zabudowy i za-

gospodarowania nie związanego z przezna-

czeniem terenów, 

2) ustala się bezwzględną ochronę istniejącej 

zieleni i jej obecnego charakteru, a takŊe ist-

niejącego cieku wodnego. 

§ 39. 

1. Symbol literowy i numerowy terenu – Ws. 

2. Przeznaczenie terenu: Tereny wód powierzch-

niowych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeń, budowli, a takŊe innej zabudowy i za-

gospodarowania nie związanego z przezna-

czeniem terenów, 

2) ustala się bezwzględną ochronę istniejącej 

zieleni i jej obecnego charakteru, a takŊe ist-

niejących cieków wodnych. 

Dział IV 

Wysokość stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 40. 

Ustala się wartoņć stawki procentowej, słuŊącej 

naliczeniu jednorazowej opłaty (renty planistycz-

nej) od wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 

uchwalenia niniejszego planu pobieranej jednora-

zowo w momencie sprzedaŊy nieruchomoņci w 

okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

niniejszego planu, w wysokoņci: 

1. dla terenów MN - 20%; 

2. dla terenów KDL, KDD, KDW, ZN, Ws – 1%. 

Dział V 

Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 41. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego, wszczętych przed dniem wejņcia w 

Ŋycie planu a niezakończonych ostateczną decyzją 

stosuje się ustalenia planu. 

§ 42. 

Z dniem wejņcia w Ŋycie planu, w granicach nim 

objętych tracą moc prawną ustalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego czę-

ņci wsi Wólka Kozodawska, zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 628/LII/98 

z dnia 20 maja 1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 

sierpnia 1998r. Nr 44, poz. 147). 

§ 43. 

Plan dopuszcza moŊliwoņć kontynuowania do-

tychczasowego sposobu uŊytkowania terenu do 

czasu wprowadzenia funkcji przewidzianych usta-

leniami planu. 

§ 44. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

2. Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno powie-

rza się przechowywanie oryginału planu wraz 

ze zbiorem dokumentacji formalno – prawnej. 

§ 45. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 46. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 1244/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie 

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

które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z póňn. zm.) - zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego częņci wsi Wólka Kozodawska obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-

budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

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

graniczającymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊące do zadań własnych miasta to realizacja dróg pu-

blicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w zmianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego częņci wsi Wólka Kozodawska pod te funkcję oraz budowa sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie oņwietlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą 

uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

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

ochronie ņrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki okreņlonej 

w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 

Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w 

§ 2 realizowane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póňn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 

jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych miasta, uję-

tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póňn. zm.). Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwestycyjne finansowane z 

budŊetu miasta oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŊetowy uchwala się w 

uchwale budŊetowej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane będą w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na pod-

stawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 77 – 11873 – Poz. 1191,1192 

 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póňn. zm.), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Piasecznie wielo-

letnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez bu-

dŊet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 

i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 

póňn. zm.). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1245/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 30 stycznia 2004r. Nr 20, poz. 672). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 

717 z póňniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z póňniejszymi zmianami), w związku z 

wykonaniem uchwały nr 29/IV/2006 Rady Miejskiej 

w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

częņci wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 

nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z dnia 30 stycznia 2004r. Nr 20, poz. 

672), Rada Miejska w Piasecznie po zbadaniu, 

stwierdza zgodnoņć niniejszego planu z ustale-

niami studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Piaseczno, zatwierdzonego uchwałą nr 

1366/LII/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 

11 lipca 2006r. i na wniosek Burmistrza Miasta i 

Gminy Piaseczno uchwala, co następuje: 

Dział I 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego częņci wsi Zalesie Gór-

ne – etap I, zwaną dalej planem na obszarze i w 

brzmieniu okreņlonym niniejszą uchwałą. Planem 

objęto obszar, którego granice przedstawia rysu-

nek planu w skali 1:1 000 stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

1. tekst uchwały – zwany dalej tekstem planu; 

2. częņć graficzna, na którą składa się rysunek 

planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-

czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 

do uchwały. 

§ 3. 

Planu ustala: 

1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-

nych sposobach zagospodarowania; 

2. zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3. zasady ochrony ņrodowiska naturalnego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4. parametry i wskaňniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

nieprzekraczalne linie zabudowy, gabaryty 

budynków i wskaňniki intensywnoņci zabu-

dowy; 
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5. granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepi-

sów; 

6. szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoņci objętych planem; 

7. szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu; 

8. zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej; 

9. zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej oraz granice obsza-

rów przewidzianych do rehabilitacji; 

10. sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania i uŊytkowania terenów; 

11. stawkę procentową, na podstawie, której 

okreņla się jednorazową opłatę wynikającą ze 

wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku z 

uchwaleniem planu. 

Plan nie ustala: 

12. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 

względu na brak w obszarze objętym planem 

obiektów podlegających uzgodnieniu z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

13. Wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych z uwagi na 

brak tej problematyki w obszarze objętym 

planem. 

§ 4. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 

obszaru objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustalenia planu: 

1) granice obszaru objętego miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu lub róŊnych sposobach zagospo-

darowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu okreņlone symbolami 

literowymi (MN, Ws); 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku niewymienio-

ne w ust. 2 pełnią funkcję postulatywną lub in-

formacyjną. 

 

 

 

§ 5. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie doty-

czącą zatwierdzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czę-

ņci wsi Zalesie Górne – etap I, w wykonaniu 

uchwały nr 29/IV/2006 Rady Miejskiej w Pia-

secznie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Zalesie Górne – etap I, 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 

Piasecznie nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 

2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz z dnia 30 stycznia 

2004r. Nr 20, poz. 672), o ile z treņci przepisu 

nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 

rysunek zmiany planu na mapie w skali 

1:1000, stanowiący załączniki nr 1 do niniej-

szej uchwały, 

3) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-

no przewaŊać na danym obszarze, wyznaczo-

nym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczonym - naleŊy przez 

to rozumieć przeznaczenie terenu inne niŊ 

podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-

cają przeznaczenie podstawowe; 

5) powierzchni biologicznie czynnej terenu – 

naleŊy przez to rozumieć grunt rodzimy po-

kryty roņlinnoņcią oraz wodę powierzchniową 

na terenie działki budowlanej; 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-

ku zmiany planu, poza które nie wolno wy-

prowadzać płaszczyzny elewacji nowo reali-

zowanych budynków, z dopuszczeniem wy-

stających maksymalnie 1,0m poza ich obrys 

okapów, schodów, balkonów, ganków, tara-

sów, wykuszy itp. elementów; 

7) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to 

rozumieć usługi nie zaliczone do przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

ņrodowisko, których ewentualna uciąŊliwoņć 

mierzona przepisami szczególnymi nie prze-

kracza terenu inwestycji; 

8) maksymalnej wysokoņci zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć nieprzekraczalna iloņć kon-

dygnacji nadziemnych lub nieprzekraczalny 

wymiar budynku liczony w metrach od po-

ziomu terenu rodzimego przy najniŊej poło-

Ŋonym wejņciu do budynku nie będącym je-

dynie wejņciem do pomieszczeń gospodar-
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czych technicznych do najwyŊszego punktu 

przekrycia dachu. 

9) maksymalnym wskaňniku intensywnoņci za-

budowy - naleŊy przez to rozumieć stosunek 

sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-

dygnacji nadziemnych na danej działce do jej 

powierzchni ogólnej. 

10) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to ro-

zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-

dynek w stanie wykończonym; powierzchnia 

zabudowy jest wyznaczona przez rzut piono-

wy zewnętrznych krawędzi budynku na po-

wierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy 

nie wlicza się: 

a. Powierzchni obiektów budowlanych ani 

ich częņci niewystających ponad po-

wierzchnię terenu; 

b. Powierzchni elementów drugorzędnych 

np. schodów zewnętrznych, daszków, 

markiz, występów dachowych, oņwietlenia 

zewnętrznego; 

c. Powierzchni zajmowanej przez wydzielone 

obiekty pomocnicze (np. szklarni, altany). 

Dział II 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  

objętych planem 

§ 6. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Piaseczno plan ustala, Ŋe funkcją 

wiodącą na obszarze objętym planem jest funkcja 

mieszkaniowa z dopuszczeniem usług. 

§ 7. 

W planie ustala się następujące rodzaje przezna-

czenia terenów: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – oznaczone na rysunku planu symbolem 

(MN); 

2. tereny sztucznego zbiornika wodnego – ozna-

czone na rysunku planu symbolem (Ws); 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

Ustala się, Ŋe nadrzędnym celem realizacji zawar-

tych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego częņci wsi Zalesie Górne 

jest: 

1. umoŊliwienie rozwoju usług i mieszkalnictwa i 

z zachowaniem ładu przestrzennego. 

2. okreņlenie warunków dotyczących kształtowa-

nia zabudowy, których spełnienie pozwoli na 

uzyskanie właņciwych walorów przestrzennych 

i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-

strzeni. 

3. ochrona interesów publicznych ponadlokal-

nych i lokalnych w zakresie komunikacji, inŊy-

nierii oraz ochrony ņrodowiska. 

§ 9. 

1. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 

w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 

2. Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 

działań inwestycyjnych realizowanych na ob-

szarze objętym planem oraz okreņlają zasady 

ich wzajemnych powiązań i korelacji prze-

strzennych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

ņrodowiska i istniejącego zainwestowania oraz 

wymogów przepisów szczególnych. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 10. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem, nad-

rzędnym zadaniem jest zachowanie walorów kra-

jobrazowo - przyrodniczych terenu, ochrona zaso-

bów wód podziemnych oraz uwzględnienie po-

wiązań przyrodniczych z terenami otaczającymi. 

§ 11. 

1. W planie ustala się zasadę zagospodarowania 

obszaru w sposób uwzględniający połoŊenie 

terenu, objętego niniejszym planem w grani-

cach: 

1) Otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazo-

wego; 

2) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu i Ochrony Urbanistycznej Warszaw-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

2. Na obszarach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 

pkt 2 obowiązują przepisy rozporządzeń dot. 

w/w obszarów. 

§ 12. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem: 

1) realizacje nowych funkcji naleŊy podporządko-

wać warunkom wynikającym z ochrony ņrodo-

wiska i realizować zgodnie z zasadą zrównowa-
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Ŋonego rozwoju przez spełnienie standardo-

wych ņrodowiskowych przyjętych dla terenów 

mieszkaniowych; 

2) ustala się zakaz lokalizowania i rozbudowy 

obiektów i urządzeń mogących znacząco od-

działywać na ņrodowisko; 

3) oddziaływanie na ņrodowisko projektowanych 

w danych obszarach funkcjonalnych przedsię-

wzięć wywołane emisją energii, hałasu i zanie-

czyszczeń powietrza w zakresie obowiązują-

cych przepisów odrębnych, w tym norm i stan-

dardów ņrodowiskowych, nie moŊe wykraczać 

poza granice działki objętej daną decyzją admi-

nistracyjną. Oddziaływanie to nie moŊe ograni-

czać uŊytkowania terenów sąsiednich zgodnie z 

ustaloną dla nich funkcją a w przypadku lokali-

zacji w budynku mieszkalnym nie moŊe pogar-

szać warunków zamieszkania; 

4) realizacje nowej zabudowy moŊe odbywać się 

pod warunkiem jednoczesnej budowy infra-

struktury inŊynieryjnej zapewniającej ochronę 

ņrodowiska w zakresie obowiązujących norm i 

przepisów odrębnych. 

§ 13. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i po-

wierzchniowych: 

1) plan wprowadza ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-

działywanie lub emitowanie zanieczyszczenia 

moŊe negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

2) plan ustala docelowe podłączenie do sieci wo-

dociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-

wanych obiektów; 

3) plan zakazuje wprowadzania nie oczyszczonych 

ņcieków do wód powierzchniowych i gruntu 

oraz odprowadzania ņcieków do wód podziem-

nych; 

4) plan zakazuje samowolnych przeróbek rowów, 

ciągów drenarskich i kanałów deszczowych bez 

stosownych uzgodnień; 

5) przed realizacją zabudowy kubaturowej inwe-

stor winien opracować inwentaryzację ciągów 

drenarskich oraz istniejących rowów meliora-

cyjnych. W przypadku kolizji z planowaną za-

budową, istniejące ciągi po uzyskaniu stosow-

nych uzgodnień naleŊy przebudować. 

§ 14. 

W zakresie ochrony i kształtowania zieleni: 

1. plan ustala ochronę i utrzymanie ciągłoņci ist-

niejącej zieleni, w tym zachowanie drzew na te-

renach zagospodarowanych; 

2. wyłączeniu spod ochrony okreņlonej w pkt 1 

podlegają: drzewa owocowe, drzewa stwarza-

jące zagroŊenie dla Ŋycia człowieka oraz drzewa 

znajdujące się na terenach przeznaczonych pod 

komunikację; 

3. odstąpienie od ochrony drzew okreņlonej w 

pkt 1 dopuszcza się w uzasadnionych przypad-

kach, gdy niemoŊliwe jest ich wkomponowanie 

w nowe zagospodarowanie działki, po wydaniu 

stosownego zezwolenia przez właņciwy organ. 

§ 15. 

Plan ustala zasadę docelowego objęcia całego 

obszaru planu zasięgiem zorganizowanego zaopa-

trzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz zor-

ganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

§ 16. 

W zakresie ochrony powietrza plan preferuje wy-

korzystanie jako czynników grzewczych: gazu, 

energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub 

innych ekologicznie czystych odnawialnych ňródeł 

energii. 

§ 17. 

Plan ustala: 

1. minimalną wielkoņć powierzchni biologicznie 

czynnej na poziomie 80% powierzchni działki; 

2. powierzchnia przeznaczona pod zabudowę i 

utwardzenie nie moŊe być większa niŊ 20% 

powierzchni działki; 

3. powierzchnia zabudowana nie moŊe być więk-

sza niŊ 400 kw. powierzchni działki. 

§ 18. 

Plan przyjmuje kwalifikacje terenów w zakresie 

ochrony przed hałasem związanym z trasami ko-

munikacyjnymi i usługami w rozumieniu ustawy 

prawo ochrony ņrodowiska. 

§ 19. 

W obszarze objętym planem naleŊy zorganizować 

selektywną zbiórkę odpadów. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 20. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 

okreņlone na rysunku planu. 

2. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczal-

na linia zabudowy obowiązuje przy realizacji 

nowej zabudowy oraz przy rozbudowie i wy-

mianie zabudowy istniejącej. 
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3. Dopuszcza się zabudowę w ostrej granicy z 

proponowaną drogą wewnętrzną oznaczoną 

symbolem KDW. 

§ 21. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz 

kształtowania ogólnej struktury przestrzennej 

plan: 

1) ustala stosowanie zabudowy mieszkaniowej 

jako jednorodzinnej wolnostojącej z wyklu-

czeniem bliňniaczej i szeregowej; 

2) ustala realizację na działce budowlanej jed-

nego budynku mieszkalnego wolnostojące-

go; 

3) dopuszcza realizację wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali usługowych w za-

kresie usług zapewniających zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców; 

4) ustala wskaňnik maksymalnej intensywnoņci 

zabudowy na działce – 0,5. 

§ 22. 

Na terenach objętych planem zasady kształtowa-

nia zabudowy okreņla się następująco: 

1. ustala maksymalną wysokoņć zabudowy 11m 

od poziomu terenu istniejącego (t.j. dwie kon-

dygnacje z poddaszem uŊytkowym); 

2. ustala realizację dachów o nachyleniu połaci 

max.. 45 stopni w kolorze czerwonym, brązo-

wym lub zbliŊonym do tych kolorów; 

3. ustala stosowanie wykończenia elewacji w 

tynku w kolorach jasnych, pastelowych do-

puszcza stosowanie drewna, cegły klinkierowej 

lub kamienia w wykończeniu elewacji. 

§ 23. 

4. Obowiązują następujące zasady realizacji 

ogrodzeń: 

1) ogrodzenie naleŊy sytuować w linii rozgra-

niczającej terenu 

2) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogro-

dzenia w głąb terenu działki 

3) ogrodzenie powinno spełniać następujące 

warunki: 

a) maksymalna wysokoņć 2.0 m od pozio-

mu terenu, 

b) wysokoņć częņci pełnej (cokołu nie moŊe 

przekraczać 60cm), 

c) ogrodzenie powyŊej cokołu powinno być 

aŊurowe, przy czym powierzchnia aŊuru 

powinna wynosić min. 50% powierzchni 

ogrodzenia. 

5. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń pełnych 

oraz ogrodzeń z przęsłami wypełnionymi pre-

fabrykatami betonowymi. 

6. Obowiązuje zasada realizacji wjazdów na teren 

działki połoŊonej przy ulicy lub ciągu pieszo 

jezdnym o szerokoņci w liniach rozgraniczają-

cych mniejszej niŊ 10.0m w formie poszerzo-

nych wjazdów bramowych wycofanych w głąb 

działki. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków  

ew. scalania i podziałów nieruchomości  

objętych planem 

§ 24. 

1. Ustala się minimalną powierzchnię działki bu-

dowlanej 2 000m
2
 - dla zabudowy mieszkanio-

wej wolnostojącej. 

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o po-

wierzchni mniejszej niŊ okreņlone w ust. 1 wy-

łącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą niŊ okreņlono ust. 1, 

2) w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. 

3. Obowiązuje zasada wytyczenia bocznych gra-

nic nowo wydzielanych działek prostopadle do 

linii rozgraniczających ulic przyległych lub pod 

kątem zbliŊonym do kąta prostego. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi komunikacyjnej 

§ 25. 

Postuluje się przebieg drogi wewnętrznej KDW o 

szerokoņci w liniach rozgraniczających 7,0m, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 26. 

Na obszarach podlegających podziałom geode-

zyjnym plan dopuszcza wydzielenie pasów terenu 

pod wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne (nieoznaczo-

ne na rysunku planu) o szer. 6.0m w liniach roz-

graniczających. 

§ 27. 

1. Obowiązują następujące wskaňniki zaspokoje-

nia potrzeb parkingowych dla obiektów no-

wych i rozbudowywanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – min. 2m.p./1 lokal mieszkalny; 
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2) dla zabudowy usługowej 3m.p./100m2 po-

wierzchni uŊytkowej; 

2. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie działki własnej. 

3. W przypadku realizacji na działce zabudowy 

mieszkaniowej oraz usług, miejsca parkingowe 

naleŊy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla kaŊdej 

z funkcji. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi inżynieryjnej obszaru 

§ 28. 

1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 

zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z 

gminnej sieci wodociągowej i odprowadzania 

ņcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań 

uwzględniających wymogi prawa budowlane-

go i ochrony ņrodowiska, w tym szczelnych 

szamb przydomowych - do czasu wprowadze-

nia zorganizowanego systemu odprowadzania 

ņcieków. 

3. Ustala się nakaz podłączenia zabudowy do 

gminnych systemów inŊynieryjnych (wodocią-

gów i kanalizacji) po ich realizacji. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje transfor-

matorowe, podziemne przepompownie ņcie-

ków czy urządzenia telekomunikacyjne na pod-

stawie opracowań technicznych, na całym ob-

szarze objętym planem, bez koniecznoņci 

zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, Ŋe 

ewentualna uciąŊliwoņć tychŊe nie będzie wy-

kraczać poza granice lokalizacji. 

5. Przez tereny inne, niŊ przeznaczone dla układu 

komunikacyjnego i infrastruktury technicznej 

(a więc takŊe przez tereny działek prywatnych), 

dopuszcza się prowadzenie liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej oraz lokalizację 

związanych z nimi urządzeń. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy - 

w miarę moŊliwoņci - unikać kolizji z istnieją-

cymi elementami infrastruktury technicznej 

poprzez konsultowanie przygotowywanych 

rozwiązań z operatorami systemów medial-

nych. W przypadku nieuniknionej kolizji projek-

towanego zagospodarowania z tymi elemen-

tami naleŊy je przenieņć lub odpowiednio zmo-

dyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

wynikających z przepisów szczególnych oraz 

warunków okreņlonych przez operatora(ów) 

(w tym w zakresie sposobu finansowania). 

W szczególnoņci dotyczy to przebudowy na-

powietrznych linii energetycznych ņredniego i 

niskiego napięcia na sieci kablowe. 

§ 29. 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego 

ujęcia i stacji wodociągowej w Wólce Kozo-

dawskiej. 

2. Okreņla się zasadę docelowego zaopatrzenia 

100 % mieszkańców w wodę pitną z wodocią-

gu. 

3. Do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej 

dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć 

wody. 

§ 30. 

Ustalenia w zakresie odprowadzania ņcieków i 

wód opadowych: 

1. Odbiornikiem ņcieków sanitarnych ustala się 

oczyszczalnię ņcieków w Wólce Kozodawskiej. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania do rowów 

melioracyjnych oraz wprost do gruntu ņcieków 

powstających w obszarze planu. 

3. Ustala się zasadę budowy kanalizacji sanitarnej 

maksymalnie wypłaconej dla ochrony istnieją-

cych stosunków gruntowo – wodnych. 

4. Ustala się zasadę powierzchniowego odwod-

nienia powierzchni utwardzonych na terenach 

mieszkaniowych. 

5. Na terenie usług plan ustala koniecznoņć pod-

czyszczenia wód opadowych przed ich odpro-

wadzeniem do gruntu lub odprowadzenie wód 

opadowych z powierzchni utwardzonych do 

kanalizacji. 

6. Dopuszcza się, do czasu realizacji docelowej 

sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ņcie-

ków z nowej zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej do szczelnych zbiorników nieczystoņci 

płynnych, systematycznie opróŊnianych w spo-

sób zorganizowany przy pomocy wozów aseni-

zacyjnych do punktu zlewni. Obowiązuje lokali-

zacja i wykonanie szczelnych zbiorników w 

sposób umoŊliwiający póňniejsze bezpoņrednie 

podłączenie budynku do kanalizacji. 

§ 31. 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1. Ustala się uciepłownienie zabudowy mieszka-

niowej i usługowej w oparciu o ňródła lokalne 

bez wprowadzania systemu zdalczynnego. 

Rozwiązania lokalne stosują się do pojedyn-

czych obiektów, grupy budynków, osiedla. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 77 – 11879 – Poz. 1192 

 

2. Okreņla się następujące rozwiązania w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywidual-

nych ňródeł ciepła projektowanych w oparciu o 

następujące czynniki grzewcze – gaz, energię 

elektryczną, olej opałowy niskosiarkowy, od-

nawialne ňródła energii przyjazne dla ņrodowi-

ska. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ňródeł cie-

pła opalanych paliwami stałymi – węglem kok-

sem. Dopuszcza się jedynie stosowanie komin-

ków opalanych drewnem, które nie mogą sta-

nowić głównego ňródła ogrzewania. 

§ 32. 

Ustalenia w zakresie gazyfikacji przewodowej: 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkanio-

wej i usługowej w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-

ciu o rozbudowaną istniejącą sieć ņredniego ci-

ņnienia, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŊliwa, o ile spełnione 

będą warunki techniczno-ekonomiczne i zosta-

ną zawarte odpowiednie porozumienia pomię-

dzy dostawcą i odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoņci pod-

stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-

runkami wynikającymi z przepisów szczegól-

nych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległoņci 

nie mniejszej niŊ 0,5m od gazociągu. 

5. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 

gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi, w odległoņci min. 

0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-

dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 

zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 

strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-

runkami okreņlonymi przez Zarządcę sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-

zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 

winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-

zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-

nym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala się 

nakaz zachowania warunków technicznych 

okreņlonych w przepisach odrębnych. 

§ 33. 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki: 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną 

wszystkich terenów zainwestowania w oparciu 

o istniejące i projektowane stacje elektroener-

getyczne SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-

energetycznych ņredniego i niskiego napięcia 

od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właņciwego Zakładu Energetyczne-

go. 

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów z 

sieci niskiego napięcia, prowadzonych wzdłuŊ 

ulic, wyprowadzonych z istniejących i projek-

towanych stacji transformatorowych. 

4. Jako rozwiązanie preferowane ustala się pro-

wadzenie linii elektroenergetycznych o róŊnych 

napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza 

się jednak w technicznie lub ekonomicznie uza-

sadnionych przypadkach prowadzenie elektro-

energetycznych linii SN i nn na wspólnych słu-

pach. 

5. Preferuje się stosowanie linii elektroenerge-

tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 

stacji transformatorowych SN/nn w wykonaniu 

słupowym; dopuszcza się jednak ze względów 

technicznie uzasadnionych stosowanie linii 

elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym 

oraz stacji w wykonaniu wnętrzowym. 

6. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektroener-

getycznych, powstała w wyniku wystąpienia 

kolizji planu zagospodarowania działki (w tym 

równieŊ wynikającego ze zmiany przeznaczenia 

terenu) z istniejącymi urządzeniami elektro-

energetycznymi będzie się odbywać w uzgod-

nieniu i na warunkach okreņlonych przez wła-

ņciwego operatora systemu elektroenergetycz-

nego według zasad okreņlonych w przepisach 

prawa energetycznego. 

7. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wyso-

koņć moŊe przekraczać 3,0m. 

8. Nakazuje się przycinanie drzew i krzewów ro-

snących pod napowietrznymi liniami elektro-

energetycznymi. 

§ 34. 

Ustalenia w zakresie telekomunikacji: 

1. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-

lenia dotyczące zasad rozbudowy systemu te-

lekomunikacyjnego w gminie Piaseczno. Ňródła 

i kierunki zasilania nie ulegają zmianie. 

2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

łącza telefoniczne wg przyjętych standardów 

przez operatorów sieci. 

3. Plan ustala zakaz realizacji masztów anteno-

wych telefonii komórkowej. 
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§ 35. 

Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1. Ustala się zorganizowany i o powszechnej do-

stępnoņci w obszarze planu system zbierania i 

wywozu odpadów o charakterze komunalnym. 

2. Ustala się, Ŋe obszar objęty planem naleŊy włą-

czyć do gminnego systemu gospodarki odpa-

dami komunalnymi. 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnych funkcjach 

§ 36. 

Symbol literowy i numerowy terenów - MN. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 

formie budynków wolnostojących jako prze-

znaczenie podstawowe; 

2) nieuciąŊliwe usługi wbudowane w budynki 

mieszkalne jako przeznaczenie dopuszczalne 

pod warunkiem, Ŋe usługi mają nie większy 

niŊ 20% udział w wykorzystaniu powierzchni 

uŊytkowej obiektu; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się realizację nowej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej w formie budyn-

ków wolnostojących na niezabudowanych 

lub nowowydzielonych działkach 

2) dopuszcza się realizację wbudowanych w 

budynki mieszkalne lokali usługowych w za-

kresie usług zapewniających zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców; 

3) dopuszcza się remonty, modernizację i re-

alizacje terenowych urządzeń komunikacyj-

nych - dojazdów, dojņć i miejsc parkingo-

wych, o ile nie naruszy to przepisów szcze-

gólnych. 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaňniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz podziału nieruchomoņci: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej 

zgodnie z § 24 pkt 1 tekstu planu; 

2) plan dopuszcza realizację nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach 

wydzielonych przed dniem wejņcia w Ŋycie 

planu lub, których podział wynika z rozwią-

zań przestrzennych planu (np. podział w 

wyniku wytyczenia nowego układu komuni-

kacyjnego) pod warunkiem zachowania 

ustalonych planem wskaňników minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej i maksy-

malnej intensywnoņci zabudowy; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

§ 20 tekstu planu; 

4) maksymalna wysokoņć zabudowy zgodnie z 

§ 22 pkt 1 tekstu planu; 

5) ustalenia odnoņnie realizacji dachów zgod-

nie z § 22 pkt 2, 3 tekstu planu; 

6) ustalenia odnoņnie wykończenia elewacji 

zgodnie z § 22 pkt 4 tekstu planu; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie zgod-

nie z § 17 pkt 1 tekstu planu; 

8) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 

granic nowowydzielonych działek prostopa-

dle do linii rozgraniczających ulic lub pod 

kątem zbliŊonym do kąta prostego; 

§ 37. 

Symbol literowy i numerowy terenów – Ws: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny sztucznego zbior-

nika wodnego 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) Ustala się obowiązek ochrony stawu przed 

zasypywaniem, uszkodzeniem brzegów, za-

ņmiecaniem i innymi czynnoņciami mogą-

cymi spowodować całkowity lub częņciowy 

zanik stawu lub zatrucie znajdującej się w 

nim wody. 

2) Postuluje się wykorzystanie stawu do celów 

rekreacyjnych przy zagospodarowaniu tere-

nu. 

Dział IV 

Ustalenie wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 38. 

Ustala się wartoņć stawki procentowej, słuŊącej 

naliczeniu jednorazowej opłaty (renty planistycz-

nej) od wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 

uchwalenia niniejszego planu pobieranej jednora-

zowo w momencie sprzedaŊy nieruchomoņci w 

okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

niniejszego planu, w wysokoņci: 

dla terenów MN, KDW - 20%; 

dla terenów Ws, - 1%. 
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Dział V 

Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 39. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego, wszczętych przed dniem wejņcia w 

Ŋycie planu, a niezakończonych ostateczną decyzją 

stosuje się ustalenia planu. 

§ 40. 

Plan dopuszcza moŊliwoņć kontynuowania do-

tychczasowego sposobu uŊytkowania terenu do 

czasu wprowadzenia funkcji przewidzianych usta-

leniami planu. 

§ 41. 

Z dniem wejņcia w Ŋycie planu, w granicach nim 

objętych tracą moc prawną ustalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego           

częņci wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 

nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z dnia 30 stycznia 2004r. Nr 20, poz. 

672). 

§ 42. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

2. Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno powie-

rza się przechowywanie oryginału planu wraz 

ze zbiorem dokumentacji formalno – prawnej. 

§ 43. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 44. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1246/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew,  

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 170/X/99 z dnia 26 maja1999r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 14 września 1999r. Nr 86). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.Nr 80, poz. 

717 z póňniejszym zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póň-

niejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady 

Miejskiej w Piasecznie nr 1400/LIV/06 z dnia 

31 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego częņci wsi Jazga-

rzew, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 

nr 170/X/99 z dnia 26 maja1999r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 1999r. Nr 86), Rada Miejska w Piasecznie 

stwierdza zgodnoņć niniejszego planu ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Piaseczno i uchwala, co 

następuje: 

Dział I 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego częņci wsi Jazgarzew, 

zwaną dalej planem na obszarze i w brzmieniu 

okreņlonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

Planem objęto teren, którego granice przedstawia 

rysunek planu w skali 1:1000. 

§ 3. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które naleŊą do zadań własnych 

gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta-

nowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

 

 

 

§ 4. 

1. Plan ustala: 

1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 

róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3) Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego; 

4) Parametry i wskaňniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) Zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoņci objętych planem; 

6) Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenie w ich uŊytko-

waniu; 

7) Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji; 

8) Zasady modernizacji przebudowy i budo-

wy infrastruktury technicznej; 

9) Zasady tymczasowego zagospodarowania 

i uŊytkowania terenów; 

10) Stawkę procentową, na podstawie której 

ustala się opłatę związaną ze wzrostem 

wartoņci nieruchomoņci w związku z 

uchwaleniem planu. 

2. Plan nie ustala: 

1) Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 

względu na brak w obszarze objętym pla-

nem obiektów podlegających uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

2) Wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych z uwagi na 

brak tej problematyki w obszarze objętym 

planem. 
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§ 5. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 

obszaru objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu stanowią obowiązujące ustalenia planu: 

1) Granice obszaru objętego zmianą miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzen-

nego. 

2) Linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu lub róŊnych sposobach zagospo-

darowania. 

3) Przeznaczenie terenu okreņlone symbolem 

literowym: MN. 

4) Klasyfikacja funkcjonalna i przebieg ulic: 

KDZ, KDL. 

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-

mienione w ust. 2 pełnią funkcję postulowaną 

lub informacyjną. 

§ 6. 

UŊyte w niniejszej uchwale pojęcia naleŊy rozu-

mieć następująco: 

1) plan - zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego częņci wsi Jazga-

rzew, o której mowa w § 1 uchwały, o ile z 

treņci niniejszej uchwały nie wynika inaczej, 

2) uchwała - niniejsza uchwała Rady Miejskiej w 

Piasecznie w sprawie zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

częņci wsi Jazgarzew o ile z treņci niniejszej 

uchwały nie wynika inaczej, 

3) przepisy szczególne i odrębne – przepisy 

ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

4) rysunek planu – załącznik graficzny nr 1 do 

niniejszej uchwały, opracowany w skali 

1:1000 odnoszący ustalenia uchwały do ob-

szaru objętego planem 

5) przeznaczenie podstawowe - takie przezna-

czenie, które powinno przewaŊać na danym 

obszarze, wyznaczonym liniami rozgranicza-

jącymi, 

6) przeznaczenie dopuszczalne - rodzaje prze-

znaczenia inne niŊ podstawowe, które uzu-

pełniają lub wzbogacają przeznaczenie pod-

stawowe na danym obszarze, wyznaczonym 

liniami rozgraniczającymi, 

 

 

7) teren - obszar o okreņlonym rodzaju przezna-

czenia podstawowego lub dopuszczonego, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-

niczającymi, 

8) linie rozgraniczające - linie wyznaczone na 

rysunku planu, wydzielające tereny o róŊnym 

przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-

spodarowania; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy - granica 

sytuowania budynku od linii rozgraniczającej 

terenów komunikacji lub innych obiektów i 

urządzeń z pominięciem loggii, balkonów, 

wykuszy, wysuniętych poza obrys budynku 

mniej niŊ 1m oraz elementów wejņć do bu-

dynków (schody, podesty, pochylnie dla nie-

pełnosprawnych, daszki); 

10) maksymalna wysokoņć zabudowy - nieprze-

kraczalna liczba kondygnacji lub nieprzekra-

czalny wymiar budynku w metrach od po-

ziomu terenu rodzimego przy najniŊej poło-

Ŋonym wejņciu do budynku nie będącym je-

dynie wejņciem do pomieszczeń gospodar-

czych i technicznych, do najwyŊszego punktu 

przekrycia dachu; 

11) powierzchnia biologicznie czynna – naleŊy 

przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-

ņlinnoņcią oraz wodę powierzchniową na te-

renie działki budowlanej, a takŊe 50% sumy 

nawierzchni tarasów i stropodachów o po-

wierzchni nie mniejszej niŊ 10m2, urządzo-

nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-

łoŊu zapewniającym ich naturalną wegetację; 

12) wskaňnik intensywnoņci zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć stosunek powierzchni 

wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-

ków zlokalizowanych na działce, liczony po 

zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni 

działki.; 

13) usługi – naleŊy przez to rozumieć samodziel-

ne obiekty budowlane lub pomieszczenia w 

budynkach o innych funkcjach niŊ usługowe, 

które nie zalicza się zgodnie z przepisami od-

rębnymi do przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na ņrodowisko i których ce-

lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoņci, a nie 

wytwarzanie bezpoņrednio metodami prze-

mysłowymi, dóbr materialnych. 

14) WOCHK - Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

15) ChPK - Chojnowski Park Krajobrazowy; 

16) OChPK – Otulina Chojnowskiego Parku Kra-

jobrazowego. 
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Dział II 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  

objętych planem 

§ 7. 

Plan ustala, Ŋe funkcją wiodącą na obszarze obję-

tym planem jest funkcja mieszkaniowa z dopusz-

czeniem usług. 

§ 8. 

W planie ustala się następujące rodzaje przezna-

czenia terenów: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszcze-

niem usług - oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN 

2. Tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

 KDZ - drogi publiczne klasy zbiorczej, 

 KDL - drogi publiczne klasy lokalnej. 

§ 9. 

W planie ustala się zasadę zagospodarowania 

obszaru w sposób uwzględniający połoŊenie tere-

nu w granicach Chojnowskiego Parku Krajobra-

zowego, otuliny Chojnowskiego Parku Krajobra-

zowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronione-

go Krajobrazu i inne uwarunkowania ņrodowiska 

przyrodniczego a takŊe ograniczenia w inwesto-

waniu i zagospodarowaniu terenu związane z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi lub 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 10. 

Ustala się, Ŋe nadrzędnym celem realizacji zawar-

tych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego częņci wsi Jazgarzew jest 

ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. 

§ 11. 

1. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 

w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 

2. Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 

działań inwestycyjnych realizowanych na ob-

szarze objętym planem oraz okreņlają zasady 

ich wzajemnych powiązań i korelacji prze-

strzennych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

ņrodowiska i istniejącego zainwestowania oraz 

wymogów przepisów szczególnych. 

§ 12. 

Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów małej ar-

chitektury i urządzeń infrastruktury technicznej w 

liniach rozgraniczających ulic (ławki, latarnie, ko-

sze na ņmieci). 

§ 13. 

1. Ustala się zakaz lokalizowania noņników rekla-

mowych 

2. Dopuszcza się umieszczenie szyldów, tablic i 

plansz reklamowych na elewacjach budynków 

pod warunkiem, Ŋe ich treņć związana jest z 

prowadzoną działalnoņcią oraz po uzyskaniu 

zgody właņciwego organu administracyjnego. 

Maksymalna powierzchnia szyldów tablic i 

plansz reklamowych nie moŊe przekraczać 2m². 

§ 14. 

Obowiązują następujące zasady realizacji ogro-

dzeń: 

1. Ogrodzenie naleŊy sytuować w linii rozgrani-

czającej terenu 

2. Dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodze-

nia w głąb terenu działki 

3. Ogrodzenie powinno spełniać następujące 

warunki: 

1) Maksymalna wysokoņć 1,5m. od poziomu 

terenu; 

2) Preferuje się ogrodzenia bez podmurówki, 

z podmurówką nie wystającą ponad po-

wierzchnię terenu lub z przerwami w pod-

murówce 

3) Ogrodzenie powyŊej cokołu powinno być 

aŊurowe, przy czym powierzchnia aŊuru 

powinna wynosić min. 50% powierzchni 

ogrodzenia 

4) Wyklucza się stosowanie ogrodzeń peł-

nych oraz ogrodzeń z przęsłami wypełnio-

nymi prefabrykatami betonowymi. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem, nad-

rzędnym zadaniem jest zachowanie walorów kra-

jobrazowo - przyrodniczych, ochrona zasobów 

wód podziemnych oraz uwzględnienie powiązań 

przyrodniczych z terenami otaczającymi. 
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§ 16. 

Wskazuje się granice Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oznaczone na rysunku 

planu. Na obszarze połoŊonym w granicach War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obowiązują rygory okreņlone w ustawie o ochro-

nie przyrody i w dokumentach powołujących ten 

obszar. 

§ 17. 

Wskazuje się granice Chojnowskiego Parku Krajo-

brazowego, oznaczone na rysunku planu. Na ob-

szarze połoŊonym w granicach Chojnowskiego 

Parku Krajobrazowego, obowiązują rygory okre-

ņlone w Ustawie o ochronie przyrody i w doku-

mentach powołujących ten obszar. 

§ 18. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i po-

wierzchniowych: 

1. Plan ustala, Ŋe wszelkie prace melioracyjne 

oraz prace związane z przekształceniem układu 

hydrograficznego w tym równieŊ sypanie wa-

łów przekształcenie poziomu terenu mogące 

naruszyć spływ wody i stosunki wodne wyma-

gają uzgodnienia na warunkach zgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Plan wprowadza ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-

działywanie lub emitowanie zanieczyszczenia 

moŊe negatywnie wpłynąć na stan tych wód. 

3. Plan ustala docelowe podłączenie do sieci wo-

dociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-

wanych obiektów. 

4. Plan zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych 

ņcieków do wód powierzchniowych i gruntu 

oraz odprowadzania ņcieków do wód podziem-

nych. 

§ 19. 

Plan ustala zasadę docelowego objęcia całego 

obszaru planu zasięgiem zorganizowanego zaopa-

trzenia w wodę, gaz, energie elektryczną oraz zor-

ganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

§ 20. 

W zakresie ochrony powietrza plan preferuje wy-

korzystanie jako czynników grzewczych: gazu, 

energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub 

innych ekologicznie czystych odnawialnych ňródeł 

energii. 

§ 21. 

Plan ustala dla całego obszaru objętego planem 

minimalną wielkoņć powierzchni biologicznie 

czynnej na 70% powierzchni ogólnej działki. 

§ 22. 

1. Plan ustala ochronę i utrzymanie ciągłoņci ist-

niejącej zieleni, w tym zachowanie drzew na te-

renach zagospodarowanych; 

2. Wyłączeniu spod ochrony okreņlonej w pkt 1 

podlegają: drzewa owocowe, drzewa stwarza-

jące zagroŊenie dla Ŋycia człowieka oraz drzewa 

znajdujące się na terenach przeznaczonych pod 

komunikację; 

3. Odstąpienie od ochrony drzew okreņlonej w 

pkt 1 dopuszcza się w uzasadnionych przypad-

kach, gdy niemoŊliwe jest ich wkomponowanie 

w nowe zagospodarowanie działki, po wydaniu 

stosownego zezwolenia przez właņciwy organ. 

§ 23. 

Plan przyjmuje kwalifikacje terenów w zakresie 

ochrony przed hałasem związanym z trasami ko-

munikacyjnymi i usługami w rozumieniu aktual-

nych przepisów prawa. 

§ 24. 

W obszarze objętym planem naleŊy zorganizować 

selektywną zbiórkę odpadów. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 25. 

1. Nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się 

zgodnie z liniami okreņlonymi na rysunku pla-

nu: 

1) W odległoņci 10m. od północnej linii roz-

graniczającej ulicy KDZ; 

2) W odległoņci 12m. od wschodniej linii roz-

graniczającej ulicy KDL. 

2. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczal-

na linia zabudowy obowiązuje przy realizacji 

nowej zabudowy. 

§ 26. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz 

kształtowania ogólnej struktury przestrzennej 

plan: 

1) Ustala stosowanie zabudowy mieszkanio-

wej wyłącznie jako jednorodzinnej wolno-

stojącej. 

2) Dopuszcza lokalizowanie drugiego lub wię-

cej obiektów poza budynkiem mieszkalnym 

budynku gospodarczego lub garaŊowego (w 

sumie 2 budynki). 
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3) Dopuszcza realizację wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali usługowych w za-

kresie usług zapewniających zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców. 

2. W zakresie kształtowania architektury i gabary-

tów projektowanych obiektów plan: 

1) ustala maksymalną wysokoņć zabudowy 

mieszkaniowej 9m. od poziomu terenu ist-

niejącego, 

2) ustala realizację dachów o nachyleniu połaci 

max 45 stopni, 

3) ustala stosowanie wykończenia elewacji w 

tynku w kolorach jasnych, pastelowych, 

4) dopuszcza stosowanie drewna, cegły klin-

kierowej, lub kamienia w wykończeniu ele-

wacji. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania  

i podziału nieruchomości objętych planem 

§ 27. 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-

ņci:. 

1. Ustala się minimalną powierzchnię działki bu-

dowlanej dla wolnostojącej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej 2500 m ², 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-

wierzchni mniejszej niŊ okreņlone w pkt 1 wy-

łącznie: 

1) W celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka, z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą, niŊ okreņlona w 

pkt 2; 

2) W celu lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi komunikacyjnej 

§ 28. 

Ustala się w granicach obszarów objętych planem 

następujące ciągi komunikacyjne: 

1) Ulicę lokalną KDZ w liniach rozgraniczających 

15 m. - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wschodnią linię rozgraniczającą ul. KDL - 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 29. 

Na obszarach podlegających podziałom plan do-

puszcza wydzielenie pasów terenu pod wewnętrz-

ne ciągi pieszo - jezdne (nieoznaczone na rysunku 

planu) o szerokoņci w liniach rozgraniczających 

6.0m. 

§ 30. 

1. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie własnej działki. 

2. Obowiązują następujące wskaňniki zaspokoje-

nia potrzeb parkingowych dla obiektów no-

wych i rozbudowywanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej 

min 2m.p./ 1 lokal mieszkalny, 

2) dla usług 3m.p. / 100m ² powierzchni uŊyt-

kowej i nie mniej niŊ 2 miejsca parkingowe 

na kaŊde rozpoczęte 100m ² powierzchni 

uŊytkowej usług. 

3. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie działki własnej. 

4. W przypadku realizacji na działce zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej, miejsca parkingo-

we naleŊy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla 

kaŊdej z funkcji. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi infrastrukturą techniczną 

§ 31. 

1. Obowiązuje zasada prowadzenia przewodów 

podstawowej sieci infrastruktury technicznej w 

liniach rozgraniczających ulic istniejących i pro-

jektowanych. 

2. Plan ustala utrzymanie w nowo projektowa-

nych ulicach rezerwy zabezpieczającej moŊli-

woņci budowy wodociągu, gazociągu, kabli 

elektroenergetycznych SN i NN oraz kanalizacji 

telefonicznej (poza jezdnią) oraz kanalizacji 

deszczowej i przewodów kanalizacji sanitarnej 

(pod jezdnią). 

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

prowadzenie przewodów podstawowej sieci in-

frastruktury technicznej poza terenami połoŊo-

nymi w liniach rozgraniczających ulic. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje transfor-

matorowe, podziemne przepompownie ņcie-

ków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia tele-

komunikacyjne na podstawie opracowań tech-

nicznych, na całym obszarze planu, bez ko-

niecznoņci zmiany niniejszego planu, pod wa-

runkiem, Ŋe ewentualna uciąŊliwoņć tych urzą-

dzeń nie będzie wykraczać poza granice lokali-

zacji. 

5. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy - 

w miarę moŊliwoņci - unikać kolizji z istnieją-
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cymi elementami infrastruktury technicznej 

poprzez konsultowanie przygotowywanych 

rozwiązań z operatorami systemów inŊynieryj-

nych. W przypadku nieuniknionej kolizji projek-

towanego zagospodarowania z tymi elemen-

tami naleŊy je przenieņć lub odpowiednio zmo-

dyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

wynikających z przepisów szczególnych oraz 

warunków okreņlonych przez operatora(ów) (w 

tym w zakresie sposobu finansowania). W 

szczególnoņci dotyczy to przebudowy napo-

wietrznych linii ņredniego napięcia na sieci ka-

blowe. 

6. Dopuszcza się moŊliwoņć modernizacji i prze-

budowy istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz budowę jej elementów w mia-

rę występowania potrzeb związanych z zabu-

dową terenu przy spełnieniu okreņlonych przez 

dane przedsiębiorstwo eksploatacyjne wyma-

gań technicznych i lokalizacyjnych. 

7. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 

zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z 

gminnej sieci wodociągowej i odprowadzania 

ņcieków do oczyszczalni gminnej. 

8. Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań 

uwzględniających wymogi prawa budowlane-

go i ochrony ņrodowiska, w tym szczelnych 

szamb przydomowych i indywidualnych ujęć 

wody, do czasu wprowadzenia zorganizowa-

nego systemu odprowadzania ņcieków i sys-

temu wodociągów, przy czym preferuje się wy-

konanie sieci wodociągowej i kanalizacji sani-

tarnej przed realizacją docelowego przeznacze-

nia terenów. Nakazuje się podłączenie istnieją-

cej zabudowy do systemów kanalizacyjnego i 

wodociągowych po ich realizacji. 

§ 32. 

Ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenie w wodę: 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę terenu objęte-

go planem z gminnej sieci wodociągowej, w 

oparciu o istniejące ujęcia wody połoŊone w 

granicach planu lub poza granicami planu; 

2. Ustala się dostawę wody poprzez indywidualne 

przyłącza na warunkach okreņlonych przez za-

rządcę sieci. 

3. Ustala się, Ŋe dla zapewnienia pewnoņci do-

stawy wody na całym obszarze objętym pla-

nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 

układzie zamkniętym, pierņcieniowym. 

4. NiezaleŊnie od zasilania, z sieci wodociągowej 

naleŊy przewidzieć zaopatrzenie ludnoņci w 

wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie 

z przepisami szczególnymi. Lokalizację awaryj-

nych studni publicznych dopuszcza się na tere-

nie całego planu, bez koniecznoņci zmiany ni-

niejszego planu. 

§ 33. 

Ustalenia dotyczące zasad odprowadzania ņcie-

ków sanitarnych i deszczowych: 

1. Ustala się sukcesywne objęcie systemem 

gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i pro-

jektowanej zabudowy. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczo-

nych ņcieków do wód powierzchniowych lub 

do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 

otwartych kanałów ņciekowych. 

3. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej powierzchniowo na teren 

własnej działki, 

2) z dróg publicznych siecią kanalizacji desz-

czowej do rowów melioracyjnych, zbiorni-

ków retencyjnych lub studni chłonnych po 

podczyszczeniu, przy czym na inwestorów 

nakłada się obowiązek wyboru najbardziej 

korzystnego sposobu odprowadzania tych 

wód przy uwzględnieniu kryterium prze-

ciwdziałania powodzi i suszy, 

3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 

wody opadowe z terenów, o których mo-

wa w pkt 2 powinny być odprowadzane 

poprzez system studni chłonnych do grun-

tu bądň teŊ do rowów melioracyjnych, 

zbiorników retencyjnych lub studni chłon-

nych, przy czym na inwestorów nakłada 

się obowiązek wyboru najbardziej korzyst-

nego sposobu odprowadzania tych wód 

przy uwzględnieniu kryterium przeciwdzia-

łania powodzi i suszy, 

4) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń, o 

których mowa w pkt 2 i 3 na całym obsza-

rze planu, bez koniecznoņci zmiany niniej-

szego planu, 

5) dopuszcza się retencję wód deszczowych 

w oparciu o urządzenia połoŊone poza 

granicą planu, w tym w oparciu o natural-

ne odbiorniki wód deszczowych. 

4. Ustala się nakaz odprowadzania nadmiaru 

wód deszczowych, przekraczających swoją 

iloņcią chłonnoņć gruntu, do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

5. Ustala się zakaz kształtowania powierzchni 

działek w sposób mogący powodować spływ 

wody na sąsiednie tereny lub tworzenie się 

na sąsiednich terenach zastoin wody na sku-

tek podniesienia poziomu gruntu. 
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§ 34. 

Ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenia w ciepło: 

1. Ustala się, Ŋe istniejące i projektowane budynki 

będą posiadały własne, indywidualne ňródła 

ciepła. 

2. Okreņla się następujące rozwiązania w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywidual-

nych ňródeł ciepła projektowanych w oparciu o 

następujące czynniki grzewcze – gaz, energię 

elektryczną, olej opałowy niskosiarkowy, od-

nawialne ňródła energii lub inne ekologicznie 

czyste ňródła energii przyjazne dla ņrodowiska. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ňródeł cie-

pła opalanych paliwami stałymi – węglem, 

koksem. Dopuszcza się jedynie stosowanie 

kominków opalanych drewnem, które nie mo-

gą stanowić głównego ňródła ciepła do ogrze-

wania. 

§ 35. 

Ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenia w gaz: 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i projekto-

wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-

ciu o rozbudowaną istniejącą sieć ņredniego ci-

ņnienia, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

gaz przewodowy na cele bytowo – gospodar-

cze jak i cele grzewcze. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoņci pod-

stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-

runkami wynikającymi z przepisów szczegól-

nych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległoņci 

nie mniejszej niŊ 0,5m od gazociągu. 

5. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 

gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi, w odległoņci min. 

0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-

dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 

zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 

strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-

runkami okreņlonymi przez Zarządcę sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-

zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 

winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-

zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-

nym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 

dróg, naleŊy zabezpieczyć istniejące gazociągi 

przed uszkodzeniem. Gazociągi, które w wyni-

ku modernizacji ulic znalazłyby się pod jezdnią, 

naleŊy przenieņć w pas drogowy poza jezdnię 

na koszt inwestora budowy. Dla gazociągów i 

urządzeń gazowych ustala się nakaz zachowa-

nia warunków technicznych okreņlonych w 

przepisach odrębnych. 

§ 36. 

Ustalenia dotyczące zasad zapotrzebowania w 

energię elektryczną: 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną wszystkich istniejących i projektowanych 

budynków i budowli w oparciu o istniejące i 

projektowane stacje elektroenergetyczne 

SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-

energetycznych ņredniego i niskiego napięcia 

od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właņciwego Zakładu Energetycz-

nego. 

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów 

z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 

wzdłuŊ ulic, wyprowadzonych z istniejących i 

projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłą-

czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-

niu ustawy „Prawo energetyczne”, na tere-

nach połoŊonych w liniach rozgraniczających 

dróg. 

5. W razie stwierdzenia, przez właņciwą jednost-

ką eksploatacyjną, koniecznoņci realizacji do-

datkowej stacji transformatorowej dla nowej 

inwestycji, ustala się obowiązek realizacji ta-

kiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-

nionych z właņciwa jednostką eksploatacyjną. 

6. Jako rozwiązanie preferowane ustala się 

prowadzenie linii elektroenergetycznych o 

róŊnych napięciach po oddzielnych trasach; 

dopuszcza się jednak w technicznie lub eko-

nomicznie uzasadnionych przypadkach pro-

wadzenie elektroenergetycznych linii SN i nn 

na wspólnych słupach. 

7. Preferuje się stosowanie linii elektroenerge-

tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 

stacji transformatorowych SN/nn w wykona-

niu słupowym; dopuszcza się jednak ze 

względów technicznie uzasadnionych stoso-

wanie linii elektroenergetycznych w wykona-

niu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnę-

trzowym. 

8. Dopuszcza się kablowanie istniejących napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych w spo-

sób i na warunkach uzgodnionych z właņciwa 

jednostką eksploatacyjną. 
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9. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-

energetycznych, powstała w wyniku wystą-

pienia kolizji planu zagospodarowania działki 

(w tym równieŊ wynikającego ze zmiany prze-

znaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi będzie się odbywać w 

uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych 

przez właņciwego operatora systemu elektro-

energetycznego według zasad okreņlonych w 

przepisach prawa energetycznego. 

10. Szczegółowe plany zagospodarowania po-

szczególnych terenów powinny przewidywać 

rezerwację miejsc i terenów dla lokalizacji li-

nii, stacji i przyłączy oraz innych elementów 

infrastruktury elektroenergetycznej niezbęd-

nych dla zaopatrzenia lokowanych na tych te-

renach budynków i budowli w energię elek-

tryczną a takŊe oņwietlenia wokół obiektów. 

11. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wy-

sokoņć moŊe przekraczać 3,0m. 

§ 37. 

Ustalenia dotyczące zasad w zakresie telekomuni-

kacji: 

1. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-

lenia dot. zasad rozbudowy systemu teleko-

munikacyjnego w gminie Piaseczno. Ňródła i 

zasilania nie ulegają zmianie. 

2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

łącza telefoniczne wg przyjętych przez Teleko-

munikację Polską standardów. 

§ 38. 

Ustalenia dotyczące zasad w zakresie usuwanie 

odpadów stałych: 

1. Ustala się zorganizowany i o powszechnej do-

stępnoņci system zbierania i ewakuacji odpa-

dów o charakterze komunalnym. 

2. Ustala się, Ŋe obszar objęty planem naleŊy włą-

czyć do gminnego systemu gospodarki odpa-

dami komunalnymi. 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnych funkcjach 

§ 39. 

1. Symbol literowy i numerowy terenu - MN 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 

formie wolnostojącej jako przeznaczenie 

podstawowe; 

2) nieuciąŊliwe usługi wbudowane, towarzy-

szące zabudowie mieszkaniowej jako prze-

znaczenie dopuszczone, pod warunkiem, Ŋe 

usługi wbudowane mają nie większy niŊ 

30% udział w powierzchni uŊytkowej budyn-

ku mieszkalnego; 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się realizację nowej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej w formie budyn-

ków wolnostojących na niezabudowanych 

lub nowowydzielanych działkach; 

2) dopuszcza się realizację wbudowanych w 

budynki mieszkalne lokali usługowych w za-

kresie usług zapewniających zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców; 

3) dopuszcza się lokalizowanie na działce 

mieszkaniowej poza budynkiem mieszkal-

nym drugiego budynku gospodarczego lub 

garaŊowego (w sumie 2 budynki); 

4. Obowiązujące zasady, parametry i wskaňniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz podziału nieruchomoņci: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

zgodnie z § 27 tekstu planu; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

§ 25 tekstu planu; 

3) maksymalna wysokoņć zabudowy zgodnie z 

§ 26 ust. 2 pkt 1 tekstu planu; 

4) ustala wskaňnik maksymalnej intensywnoņci 

zabudowy na działce – 0,3; 

5) ustala się realizację dachów o nachyleniu 

połaci max 45 stopni; 

6) ustala się stosowanie wykończenia elewacji 

w tynku w kolorach jasnych, pastelowych, 

dopuszcza się stosowanie drewna, cegły 

klinkierowej lub kamienia w wykończeniu 

elewacji; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na zgodnie z § 21 tekstu planu; 

8) suma powierzchni zabudowanej i utwar-

dzonej nie moŊe być większa niŊ 30% po-

wierzchni ogólnej działki; 

9) maksymalna wysokoņć wolnostojącej zabu-

dowy garaŊowej i gospodarczej 7.0m. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) Obsługa komunikacyjna musi być zapew-

niona poprzez bezpoņredni dostęp do ulicy 

wyznaczonej w planie; 

2) dopuszcza się moŊliwoņć wydzielenia z te-

renu działki dojazdu do czterech nowowy-
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dzielonych działek w formie ciągu pieszo-

jezdnego o szerokoņci 6.0m w liniach roz-

graniczających i włączenie go do ulicy wy-

znaczonej w planie; 

3) Warunkiem lokalizacji usług jest zabezpie-

czenie niezbędnych miejsc parkingowych na 

własnej działce. 

Dział IV 

Ustalenia wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 40. 

Ustala się wartoņć stawki procentowej, słuŊącej 

naliczeniu jednorazowej opłaty (renty planistycz-

nej) od wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 

uchwalenia niniejszego planu pobieranej jednora-

zowo w momencie sprzedaŊy nieruchomoņci w 

okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

niniejszego planu, w wysokoņci: 

1. Dla terenów MN - 20% 

2. Dla terenów KDZ, KDL - 1% 

Dział V 

Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 41. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego, wszczętych przed dniem wejņcia w 

Ŋycie planu a niezakończonych decyzją ostateczną, 

stosuje się ustalenia planu. 

§ 42. 

Plan dopuszcza moŊliwoņć kontynuowania do-

tychczasowego sposobu uŊytkowania terenu do 

czasu wprowadzenia funkcji przewidzianych usta-

leniami planu. 

§ 43. 

Z dniem wejņcia w Ŋycie planu, w granicach nim 

objętych tracą moc prawną ustalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego czę-

ņci wsi Jazgarzew, zatwierdzonego uchwałą Rady 

Miejskiej w Piasecznie nr 170/X/99 z dnia 26 maja 

1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19 kwietnia 

1999r. Nr 86). 

§ 44. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

2. Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno powie-

rza się przechowywanie oryginału planu wraz 

ze zbiorem dokumentacji formalno - prawnej. 

§ 45. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 46. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 1246/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Rozstrzygnięcie  

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

które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz 1591 z póňn. zm.) - zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego częņci wsi Jazgarzew obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-

budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊące do zadań własnych miasta to realizacja dróg pu-

blicznych na terenach przeznaczonych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

częņci wsi Jazgarzew pod te funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie oņwie-

tlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

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

ochronie ņrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki okreņlonej 

w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 

Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w 

§ 2 realizowane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póňn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 

jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych miasta, uję-

tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póňn. zm.). Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwestycyjne finansowane z 

budŊetu miasta oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŊetowy uchwala się w 

uchwale budŊetowej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane będą w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na pod-

stawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 
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2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póňn. zm.), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz w całoņci lub w częņci z budŊetu miasta oraz na podstawie porozumień z innymi 

podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Piasecznie wielo-

letnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez bu-

dŊet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 

i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 

póňn. zm.). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1247/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz na pod-

stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.) w 

związku z uchwałą nr 1398/LIV/06 Rady Miejskiej w 

Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2006r. o przystąpie-

niu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego częņci wsi Bobrowiec, 

Rada Miejska w Piasecznie stwierdza zgodnoņć 

niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Piaseczno i uchwala, co następuje: 

Dział I 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego częņci wsi Bobrowiec, zwany dalej 

planem. 

§ 2. 

Planem objęto obszar, którego granice przedsta-

wia rysunek planu w skali 1:500, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej in-

tegralną częņcią. 

 

 

 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) Przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o róŊnych funkcjach lub 

róŊnych zasadach zagospodarowania, 

2) Zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, 

3) Zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego, 

4) Parametrów i wskaňników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) Szczegółowych zasad i warunków scalania i 

podziału nieruchomoņci objętych planem 

miejscowym, 

6) Szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich uŊytkowaniu, 

7) Zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 

lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej 

oraz infrastruktury technicznej, 

8) Sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uŊytkowania tere-

nów, 

9) Stawek procentowych, na podstawie któ-

rych ustala się opłatę, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym. 
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2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 

względu na brak w obszarze objętym pla-

nem obiektów podlegających uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych ze względu 

na brak okreņlenia obszarów przestrzeni pu-

blicznej w studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

gminy w obszarze objętym planem. 

§ 4. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które naleŊą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-

nowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 

uchwały do terenu objętego planem. 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu i sposobie zagospodarowania, 

3) linie rozgraniczające ulic, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) symbole literowe okreņlające przeznaczenie 

terenów, 

6) oznaczenie zasięgu stref potencjalnego 

szkodliwego oddziaływania od linii elektro-

energetycznych wysokiego i ņredniego na-

pięcia, 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

2) przepisach szczególnych i odrębnych – naleŊy 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 

dysponowaniu terenami wynikającymi z pra-

womocnych decyzji administracyjnych, 

3) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia 

planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 

treņci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-

no przewaŊać na danym obszarze, wyznaczo-

nym liniami rozgraniczającymi, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niŊ 

podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-

cają przeznaczenie podstawowe, 

6) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to 

rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub 

lokale uŊytkowe o innych funkcjach niŊ usłu-

gowe, w których prowadzona jest działalnoņć 

słuŊąca zaspokojeniu potrzeb ludnoņci nie 

związana z wytwarzaniem dóbr materialnych 

metodami przemysłowymi, których nie zali-

cza się zgodnie z przepisami odrębnymi do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na ņrodowisko, 

7) usługach komercyjnych - naleŊy przez to ro-

zumieć usługi, których wyróŊnikiem jest ich 

czysto rynkowy charakter, do których zaliczają 

się usługi w zakresie handlu, gastronomii, tu-

rystyki, komunikacji oraz obiekty wystawien-

nicze, logistyczne i instytucje finansowe, 

8) usługach publicznych - naleŊy przez to rozu-

mieć usługi, których głównym realizatorem 

są władze samorządowe i państwowe, 

9) liniach rozgraniczających – naleŊy przez to 

rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 

okreņlające granice pomiędzy terenami o róŊ-

nym sposobie uŊytkowania, zagospodarowa-

nia lub róŊnym przeznaczeniu podstawowym 

(róŊnej funkcji), w tym równieŊ pomiędzy te-

renami dróg a terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę i inne zainwestowanie, 

10) liniach proponowanych podziałów geodezyj-

nych – naleŊy przez to rozumieć zalecane w 

planie linie podziału na działki budowlane te-

renu wyznaczonego liniami rozgraniczający-

mi, 

11) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – naleŊy 

przez to rozumieć wyznaczone na działce li-

nie, okreņlające najmniejszą dopuszczalną od-

ległoņć zewnętrznego lica ņciany budynku od 

ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub in-

nego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, bez 

wysuniętych poza ten obrys schodów, oka-

pów, otwartych ganków oraz balkonów, 
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12) maksymalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 

przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-

kraczalną iloņć kondygnacji naziemnych bu-

dynku oraz największą odległoņć pomiędzy 

poziomem terenu przy najniŊej połoŊonym 

wejņciu do budynku a najwyŊszym punktem 

przekrycia dachu, 

13) szczególnych warunkach i zasadach zagospo-

darowania - naleŊy przez to rozumieć usta-

nowione w planie strefy, zaznaczone na ry-

sunku planu, w których oddziaływanie istnie-

jących i projektowanych obiektów i terenów 

stanowi uciąŊliwoņć dla terenów sąsiednich; 

w szczególnoņci strefami takimi są: 

a) strefy potencjalnego szkodliwego oddzia-

ływania pół elektromagnetycznych od linii 

elektroenergetycznych. 

14) minimalnym procentowym wskaňniku po-

wierzchni biologicznie czynnych - naleŊy 

przez to rozumieć najmniejszą nieprzekra-

czalną wartoņć procentową stosunku nieza-

budowanych i nieutwardzonych powierzchni 

działki, pokrytych roņlinnoņcią na gruncie ro-

dzimym, do całkowitej powierzchni działki. 

Dział II 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział I 

Ustalenia dotyczące przeznaczania terenów  

objętych planem 

§ 7. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Piaseczno plan ustala, Ŋe funkcją 

wiodącą na obszarze objętym planem jest funkcja 

mieszkaniowa i usługowa. 

§ 8. 

Plan ustala linie rozgraniczające tereny o róŊnych 

funkcjach lub róŊnych zasadach zagospodarowa-

nia okreņlone na rysunkach planu. 

§ 9. 

Plan ustala podstawowe przeznaczenie terenów 

funkcjonalnych wyznaczonych liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 

zgodnie z rysunkiem planu: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usług nieuciąŊliwych - oznaczone symbo-

lem przeznaczenia MN,U. 

2. Tereny usług - oznaczone symbolem przezna-

czenia U. 

 

§ 10. 

1. Plan ustala podstawowe przeznaczenie tere-

nów komunikacji wyznaczonych liniami roz-

graniczającymi i oznaczonych symbolem prze-

znaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej- ozna-

czone symbolem przeznaczenia KDZ, 

2) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - ozna-

czone symbolem przeznaczenia KDL, 

3) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – 

oznaczone symbolem przeznaczenia KDD. 

2. Jako uzupełniającą sieć komunikacji plan usta-

la: 

1) drogi wewnętrzne - oznaczone symbolem 

KDW. 

Ustalenia dotyczące warunków i sposobów  

kształtowania zabudowy i zagospodarowania  

terenów na całym obszarze objętym planem 

§ 11. 

1. Plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy 

okreņlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach funkcjo-

nalnych, na których wyznaczono nieprzekra-

czalne linie zabudowy musi być sytuowana 

zgodnie z tymi liniami. 

3. Plan ustala następujące minimalne odległoņci 

nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii roz-

graniczającej dróg publicznych oznaczonych 

symbolem: 

1) KDZ - 7,0m., 

2) KDL - 5,0m., 

3) KDD - 5,0m. 

4. Plan ustala minimalne odległoņci zabudowy od 

linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych ozna-

czonych symbolem KDW - 5m. 

5. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-

kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-

zację budynków na działce zgodnie z przepisa-

mi prawa budowlanego i z uwzględnieniem 

wszystkich ustaleń planu, w tym zapisów roz-

działu o ochronie ņrodowiska. 

6. Na terenach objętych planem zasady kształto-

wania zabudowy okreņla się następująco: 

1) maksymalna wysokoņć nowej zabudowy - 

zgodnie ze wskaňnikami okreņlonymi dla 

poszczególnych terenów, 
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2) na całym obszarze planu zabrania się lokali-

zowania obiektów o charakterze dominant 

przestrzennych, tj. kominów, masztów, an-

ten oraz innych budowli o podobnym cha-

rakterze (obiektów budowlanych niebędą-

cych budynkami), z zastrzeŊeniem pkt 3 

i pkt 4, 

3) zachowuje się istniejące obiekty wymienio-

ne w pkt 2, z prawem do działań remonto-

wych, przebudowy i rozbudowy oraz ko-

niecznej wymiany, 

4) na terenach połoŊonych w zasięgu strefy 

szkodliwego oddziaływania elektroenerge-

tycznej linii wysokiego napięcia 110kV nie 

dopuszcza się lokalizowania obiektów kuba-

turowych, 

5) plan ustala realizację zabudowy krytej stro-

mymi dachami, o nachyleniu połaci do 45°; 

przy czym dopuszcza się inne przekrycia 

zwieńczone attykami, gzymsami lub da-

chami płaskimi z urządzona zielenią, 

6) plan ustala stosowanie tradycyjnych mate-

riałów wykończeniowych na elewacjach bu-

dynków mieszkalnych, wykluczając moŊli-

woņć uŊycia materiałów będących imitacją 

naturalnych, 

7) dopuszcza się zabudowę na działkach 

mniejszych niŊ okreņlone § 14 ust. 2 pkt 1, 

których podział został dokonany przed 

uprawomocnieniem się planu lub wynika z 

rozwiązań przestrzennych planu (np. podział 

istniejącej działki na częņci w wyniku wyty-

czenia nowego wyznaczonego na rysunku 

planu układu komunikacyjnego) pod warun-

kiem, Ŋe zachowane zostały ustalone pla-

nem wskaňniki minimalnej powierzchni bio-

logicznie czynnej. 

§ 12. 

Plan ustala następujące zasady realizacji ogro-

dzeń: 

1. Ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny być 

sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym Ŋe 

dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w 

głąb działki w przypadku koniecznoņci omi-

nięcia istniejących przeszkód (np. drzew, 

urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz 

w miejscach sytuowania bram wjazdowych; 

2. Bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-

niach przy drogach o szerokoņci mniejszej niŊ 

10m. muszą zostać cofnięte o minimum 2,0m 

w stosunku do linii rozgraniczającej ustalonej 

w planie. 

3. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwie-

rać się na zewnątrz działki. 

4. Maksymalna wysokoņć ogrodzenia nie moŊe 

przekraczać 1,8 metra od poziomu terenu. 

5. Ogrodzenie powinno być aŊurowe powyŊej 

0,6m. od poziomu terenu. 

6. Ogrodzenia pełne (nieaŊurowe) nie mogą być 

wyŊsze niŊ 0,6 metra od poziomu terenu. 

7. Łączna powierzchnia przeņwitów umoŊliwia-

jąca naturalny przepływ powietrza powinna 

wynosić: 

1) 25% powierzchni aŊurowej częņci ogrodze-

nia między słupami, w przypadku realizacji 

ogrodzeń drewnianych, murowanych lub z 

tworzyw sztucznych, 

2) 50% powierzchni aŊurowej częņci ogrodze-

nia między słupami, w przypadku realizacji 

ogrodzeń metalowych, 

8. Zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń pre-

fabrykowanych na działkach przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i 

usługową – zakaz dotyczy takŊe ogrodzeń 

wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi 

działkami, 

9. Linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-

głoņci min. 0,5m od gazociągu, 

10. Ustala się, Ŋe ogrodzenia powinny być odsu-

nięte co najmniej. 1,5m od górnej krawędzi 

skarp cieków wodnych i rowów melioracyj-

nych. 

§ 13. 

1. Na całym obszarze objętym planem zakazuje 

się umieszczania wolnostojących znaków in-

formacyjno-plastycznych i reklam, 

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 

się lokalizowanie reklam i znaków informacyj-

no - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach 

pod warunkiem, Ŋe powierzchnia 1 reklamy lub 

znaku nie przekroczy 2m2, 

3. Na całym obszarze objętym planem wyklucza 

się lokalizowanie reklam i znaków informacyj-

no- plastycznych o powierzchni większej niŊ 

3m
2
. 

4. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków 

informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

2) na budowlach i urządzeniach miejskiej in-

frastruktury technicznej (latarniach, słupach 

linii elektroenergetycznych, transformato-

rach, itp.). 
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5. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-

plastycznych na małych obiektach kubaturo-

wych i innych uŊytkowych elementach wypo-

saŊenia przestrzeni publicznych (wiaty przy-

stankowe) nie moŊe utrudniać korzystania z 

nich lub zakłócać ich uŊytkowania. 

6. Ustalenia pkt 2 i 3 nie dotyczą gminnego sys-

temu informacji przestrzennej oraz znaków 

drogowych. 

7. Ustala się stosowanie jednakowych elementów 

małej architektury oraz wyposaŊenia powta-

rzalnego takiego jak: ławki, latarnie, kosze 

ņmietnikowe, donice kwietnikowe, barierki, 

słupki itp. dla przynajmniej jednego terenu wy-

dzielonego liniami rozgraniczenia. 

8. Ustala się nakaz lokalizowania małej architek-

tury i wyposaŊenia powtarzalnego takiego jak 

ławki, kosze ņmietnikowe, donice kwiatowe, 

znaków drogowych w sposób niekolidujący z 

ruchem pieszym i zapewniający przejazd dla 

wózka inwalidzkiego. 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomoņci objętych planem 

§ 14. 

1. Na obszarze planu ustala się następujące zasa-

dy i warunki scalania i podziału nieruchomoņci 

na działki budowlane: 

1) Plan adaptuje istniejące działki wydzielone 

przed wejņciem w Ŋycie planu pod warun-

kiem, Ŋe nie ingerują one w planowaną ko-

munikację publiczną. 

2) Plan adaptuje działki powstałe w wyniku 

wydzielenia dróg i innych rozwiązań zasto-

sowanych w planie. 

3) Dopuszcza się podziały lub scalania nieru-

chomoņci warunkując je zapewnieniem 

moŊliwoņci zagospodarowania kaŊdej działki 

oraz minimalną szerokoņcią frontów działek 

zgodnie z planem i obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi. 

2. Plan ustala minimalną powierzchnię działki 

budowlanej: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN,U: 

a) 1.000m2 dla zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej wolnostojącej, realizowanej na 

jednej działce, 

b) 900m2 dla zabudowy mieszkaniowej wol-

nostojącej lub jedynie zabudowy usługo-

wej, 

c) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej bliň-

niaczej, 

d) 350m2 dla zabudowy mieszkaniowej sze-

regowej, 

2) Dla terenów oznaczonych symbolem U: 

3) 350 m2 dla zabudowy usługowej. 

3. Przy podziale większej działki dopuszcza się 

zmniejszenie wymaganej powierzchni o 10% 

dla jednej nowowydzielanej działki, której po-

wierzchnia nie spełnia wymogów okreņlonych 

w ust. 2. 

4. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-

wierzchni mniejszej niŊ okreņlone w ust. 2 pkt 1 

wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą, niŊ okreņlona w 

pkt 1, 

2) w celu lokalizacji infrastruktury technicznej. 

5. Dopuszcza się zgodnie z wymogami okreņlo-

nymi w przepisach odrębnych scalanie sąsia-

dujących działek i ich podział o ile ich kształt, 

wielkoņć, struktura własnoņciowa, dostępnoņć 

do dróg publicznych i infrastruktury utrudnia 

ich wykorzystywanie i zagospodarowanie 

zgodnie z ustaleniami planu. 

6. Przy wydzielaniu nowych działek oraz ich po-

działach na terenach przylegających do dróg 

publicznych wprowadza się obowiązek wydzie-

lenia terenów przeznaczonych pod układ ko-

munikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony ņrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. 

1. Plan ustala, Ŋe na całym obszarze działania 

planu obowiązują następujące zasady ochrony 

i kształtowania ņrodowiska: 

1) ustala się nakaz maksymalnej ochrony ist-

niejącej szaty roņlinnej cennej pod wzglę-

dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala się obowiązek zachowania walorów 

ņrodowiska przyrodniczego, a przede 

wszystkim zachowanie istniejącej zieleni 

wysokiej, w tym: pojedynczych drzew oraz 

zadrzewień przydroŊnych, 

3) ustala się zakaz naruszania naturalnego 

charakteru cieków i zbiorników wodnych 

oraz rowów melioracyjnych z wyjątkiem 

koniecznych zmian ze względu na potrze-

by wzrostu retencji wodnej, ochrony prze-

ciwpoŊarowej lub przeciwpowodziowej 

oraz budowy układu drogowego, 
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4) nad rurociągami drenarskimi nie naleŊy 

wznosić Ŋadnych budowli ani utwardza-

nych nawierzchni, 

5) ustala się koniecznoņć przebudowy i roz-

budowy systemu drenarskiego przed za-

inwestowaniem terenu w sposób i na wa-

runkach uzgodnionych z zarządzającym 

siecią, 

6) poszerzanie i pogłębianie istniejących cie-

ków i rowów melioracyjnych moŊliwe jest 

po uzgodnieniu z zarządzającym siecią, 

7) naleŊy zapewnić dostęp do rowów dla 

słuŊb odpowiedzialnych za ich eksploata-

cję oraz słuŊb ratowniczych, 

8) wprowadza się ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 

oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-

czenia mogą negatywnie wpłynąć na stan 

tych wód oraz nakaz podłączenia wszyst-

kich obiektów do sieci miejskich po ich re-

alizacji, 

9) w celu ochrony powietrza plan ustala 

ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, 

olejem nisko siarkowym lub innymi pali-

wami ekologicznie czystymi, 

10) zakazuje się lokalizacji w obszarze planu 

przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na ņrodowisko lub przedsięwzięć, 

dla których obowiązek sporządzenia rapor-

tu o oddziaływaniu na ņrodowisku jest lub 

moŊe być wymagany, w rozumieniu prze-

pisów o ochronie ņrodowiska, za wyjąt-

kiem: 

a) elementów niezbędnych dla prawidło-

wego funkcjonowania gminnych i po-

nadlokalnych systemów inŊynieryjnych 

11) oddziaływanie na ņrodowisko przekracza-

jące dopuszczalne wielkoņci poprzez emi-

sję substancji i energii, w szczególnoņci 

dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 

promieniowania, zanieczyszczania powie-

trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, winno zamykać się na terenie 

działki budowlanej lub zespołu działek na 

jakiej jest wytwarzane. 

12) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-

wiedniej iloņci miejsca dla pojemników na 

odpady w granicach działki, 

13) plan okreņla minimalną wielkoņć działki 

zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 

terenów, 

14) plan okreņla minimalny wskaňnik po-

wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 

ustaleniami dla poszczególnych terenów. 

Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających 

ochronie ze względu na wymagania ochrony  

ņrodowiska i zdrowia ludzi 

§ 16. 

1. Plan wprowadza szczególne uwarunkowania 

dla inwestowania i zagospodarowania na tere-

nach połoŊonych w zasięgu stref ograniczone-

go uŊytkowania, do których naleŊy strefa szko-

dliwego oddziaływania linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napięcia. 

2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi powinny być sytuowane poza za-

sięgiem uciąŊliwoņci okreņlonym w przepisach 

o ochronie ņrodowiska. 

3. Plan dopuszcza lokalizowanie budynków za-

wierających pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt stały ludzi w zasięgu uciąŊliwoņci, o któ-

rych mowa w pkt 2, pod warunkiem zastoso-

wania w nich rozwiązań odpowiednio ograni-

czających te uciąŊliwoņci oraz indywidualnego 

wyznaczenia strefy w uzgodnieniu z zarządcą. 

4. Plan wskazuje zasięg strefy szkodliwego od-

działywania elektroenergetycznej linii wysokie-

go i ņredniego napięcia wynoszący 14,5 między 

najbliŊszym przewodem linii (lub inną częņcią 

pod napięciem) a krawędzią balkonu lub tarasu 

oraz dachem, tarasem lub płaszczyzną pozio-

mą. 

5. Na terenach połoŊonych w zasięgu strefy, o 

której mowa w ust. 4 i oznaczonej na rysunku 

planu, ustala się zakaz realizacji obiektów kuba-

turowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

(powyŊej 4 godzin na dobę), tj: 

1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego 

przebywania ludzi w związku z prowadzoną 

działalnoņcią gospodarczą, turystyczną, re-

kreacyjną, 

2) zakazuje się lokalizowania budynków miesz-

kalnych i wymagających szczególnej ochro-

ny, jak szpitale, internaty, Ŋłobki, przedszko-

la i podobne. 

6. PowyŊsze strefy oddziaływania linii elektro-

energetycznych ņredniego napięcia – wynikają-

ce ze szkodliwego oddziaływania pola elektro-

magnetycznego – mogą być weryfikowane w 

decyzjach pozwolenia na budowę w trybie i na 

zasadach okreņlonych w przepisach szczegól-

nych (w uzgodnieniu z zarządzającym siecią). 
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Ogólne zasady dotyczące  

infrastruktury technicznej 

§ 17. 

1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 

zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę 

z gminnej sieci wodociągowej i odprowadza-

nia ņcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Plan ustala nakaz wykonania zbiorczej sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wy-

przedzającej realizację planowanej zabudowy 

w opracowywanym obszarze. 

3. Plan ustala nakaz przebudowy istniejących na 

obszarze objętym planem urządzeń meliora-

cyjnych (systemów drenarskich) przed przy-

stąpieniem do realizacji zabudowy na własny 

koszt inwestorów, a projekt przebudowy na-

leŊy uzgodnić z zarządzającym siecią. 

4. Dla terenów nieobjętych siecią melioracji 

dopuszcza się realizację urządzeń odwadnia-

jących (w uzgodnieniu z zarządcą istniejącej 

sieci melioracyjnej oraz zarządcą sieci kanali-

zacyjnej). 

5. Plan dopuszcza lokowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje trans-

formatorowe, podziemne przepompownie 

ņcieków czy stacje telekomunikacyjne na 

podstawie opracowań technicznych, na całym 

obszarze objętym planem, bez koniecznoņci 

zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, Ŋe 

ewentualna uciąŊliwoņć tychŊe nie będzie wy-

kraczać poza granice lokalizacji. 

6. W liniach rozgraniczających dróg naleŊy re-

zerwować tereny dla infrastruktury technicz-

nej. 

7. Przez tereny inne, niŊ przeznaczone dla ukła-

du komunikacyjnego i infrastruktury tech-

nicznej (a więc takŊe przez tereny działek 

prywatnych), dopuszcza się prowadzenie li-

niowych elementów infrastruktury technicz-

nej oraz lokalizację związanych z nimi urzą-

dzeń. 

8. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŊy 

- w miarę moŊliwoņci - unikać kolizji z istnie-

jącymi elementami infrastruktury technicznej 

poprzez konsultowanie przygotowywanych 

rozwiązań z operatorami systemów medial-

nych. W przypadku nieuniknionej kolizji pro-

jektowanego zagospodarowania z tymi ele-

mentami naleŊy je przenieņć lub odpowiednio 

zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarun-

kowań wynikających z przepisów szczegól-

nych oraz warunków okreņlonych przez ope-

ratora(ów) (w tym w zakresie sposobu finan-

sowania). W szczególnoņci dotyczy to prze-

budowy napowietrznych linii energetycznych 

ņredniego napięcia na sieci kablowe. 

9. W ogrodzeniu naleŊy sytuować szafki gazowe 

i energetyczne zapewniając do nich dostęp od 

strony ulicy. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 

właņciciele posesji zapewniają na terenach 

swoich działek, w liczbie wynikającej z usta-

lonych wskaňników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej - 2m.p./ 

1 mieszkanie 

2) dla usług - 3m.p./ kaŊde 100m2 pow. uŊyt-

kowej, dla obiektów o mniejszej powierzch-

ni uŊytkowej nie mniej niŊ 2m.p. 

11. W przypadku realizacji na działce zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej miejsca parkingo-

we naleŊy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla 

kaŊdej z funkcji. 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 2 

Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 18. 

1. Dla terenów 1MN,U, 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, 

5MN,U, 6MN,U, 7MN,U plan ustala następują-

ce podstawowe przeznaczenie terenu: 

tereny istniejącej i projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wol-

nostojącej, bliňniaczej, szeregowej oraz zabu-

dowy usługowej nieuciąŊliwej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące zasady zagospodarowania: 

1) adaptuje się istniejącą zabudowę miesz-

kaniową i siedliskową oraz usługową, z 

prawem do działań remontowych, prze-

budowy i rozbudowy oraz koniecznej wy-

miany, 

2) ustala się realizację zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-

jącej, bliňniaczej i szeregowej – z zastrze-

Ŋeniem na jednej działce moŊe być zreali-

zowany jeden budynek mieszkalny, 

3) dopuszcza się realizacje zabudowy usłu-

gowej na działce z zabudową wolnostoją-

cą i bliňniaczą. 

4) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizowania 

budynków gospodarczych parterowych - 

których wysokoņć nie moŊe przekraczać 

6,0m - towarzyszących zabudowie jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliňniaczej, 
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5) zakazuje się realizacji zabudowy obiektów 

gospodarczych i garaŊowych na działkach 

z zabudową szeregową, 

6) wyklucza się lokalizację handlu hurtowe-

go, handlu mat. budowlanymi, usług la-

kierniczych, blacharskich, transportowych, 

motoryzacyjnych, drukarskich, baz, skła-

dów i magazynów, 

7) ustala się maksymalną wysokoņć zabudo-

wy jednorodzinnej – do 12,0m (III kondy-

gnacje w tym poddasze uŊytkowe), 

8) ustala się maksymalną wysokoņć zabudo-

wy usługowej – do 12m (2 kondygnacje 

uŊytkowe), 

9) parkingi i garaŊe dla wszystkich nowo 

wznoszonych obiektów powinny być zlo-

kalizowane na terenie posesji, na której 

obiekt będzie wznoszony - wg wskaňnika 

okreņlonego w § 17 ust 10 pkt 1, 2, 

10) nowo tworzone działki winny posiadać 

powierzchnię zgodną z ustaleniami § 14 

ust 2 pkt 1 lit. a, b, c, d, 

11) front działki powstałej w wyniku wtórnych 

podziałów nie mniejszy niŊ 18m dla zabu-

dowy wolnostojącej, a dla zabudowy bliň-

niaczej 15m, 

12) nakazuje się stosowanie na elewacjach 

materiałów tradycyjnych, 

13) ustala się kolorystykę budynków: 

a) dachy powinny być przekryte dachówką 

bądň teŊ innym materiałem imitującym 

dachówkę, w odcieniach od ciemnej 

czerwieni do czerwonawego brązu, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-

lory pastelowe. 

3. Obowiązują wymogi z zakresu ochrony ņrodo-

wiska zgodnie z ustaleniami § 15. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna działek nie 

moŊe być mniejsza niŊ 60% powierzchni ogól-

nej działki; 

5. Suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej 

nie moŊe być większa niŊ 40% powierzchni 

ogólnej działki; 

6. Ustala się wskaňnik maksymalnej intensywno-

ņci zabudowy na działce – 0,75. 

§ 19. 

1. Dla terenu 1U plan ustala następujące podsta-

wowe przeznaczenie terenu: 

usługi komercyjne nieuciąŊliwe. 

 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące zasady zagospodarowania: 

1) docelowo ustala się realizację usług komer-

cyjnych nieuciąŊliwych, 

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu na funk-

cję usług publicznych związanych z realiza-

cją zadań własnych Gminy, 

3) nowo tworzone działki winny posiadać po-

wierzchnię zgodną z ustaleniami § 14 ust. 2 

pkt 2 lit. a, 

4) uciąŊliwoņć obiektów nie moŊe wykraczać 

poza granice działki inwestycyjnej, 

5) ustala się nieprzekraczalną wysokoņć nowej 

zabudowy usługowej – do 12m licząc od po-

ziomu gruntu rodzimego do najwyŊszego 

punktu przekrycia dachu (2 kondygnacje 

uŊytkowe), 

6) parkingi i garaŊe dla wszystkich nowo 

wznoszonych obiektów powinny być zlokali-

zowane na terenie posesji, na której obiekt 

będzie wznoszony - wg wskaňnika ustalone-

go w § 17 ust. 10 pkt 2, 

7) nakazuje się stosowanie na elewacjach ma-

teriałów tradycyjnych, 

8) ustala się kolorystykę budynków: 

a) dachy powinny być przekryte dachówką 

bądň teŊ innym materiałem imitującym 

dachówkę, w odcieniach od ciemnej 

czerwieni do czerwonawego brązu, 

b) elewacje budynków powinny mieć kolory 

pastelowe. 

3. Obowiązują wymogi z zakresu ochrony ņrodo-

wiska zgodnie z ustaleniami § 15. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna działek nie 

moŊe być mniejsza niŊ 50% ich powierzchni, li-

cząc dla kaŊdej działki. 

5. Ustala się wskaňnik maksymalnej intensywno-

ņci zabudowy na działce – 1,0. 

Rozdział 3 

Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 20. 

1. Układ drogowo-uliczny stanowią ulice zbiorcze, 

lokalne i dojazdowe, a takŊe drogi wewnętrzne 

i ciągi piesze wyznaczone liniami rozgranicza-

jącymi na rysunku planu. 

2. Ulice zbiorcze, lokalne i dojazdowe tworzą pu-

bliczny układ komunikacyjny, 

3. Drogi wewnętrzne tworzą wewnętrzny (niepu-

bliczny) układ komunikacyjny, 
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4. W obszarze ustala się następujące ciągi komu-

nikacyjne: 

1) ulica ŉwirowa, klasy zbiorczej oznaczona 

symbolem 1KDZ, - minimalna szerokoņć w 

linach rozgraniczających 25,0m, 

2) ulice projektowane klasy lokalnej oznaczone 

symbolem 1KDL, 2KDL - minimalna szero-

koņć w linach rozgraniczających 12,0m, 

3) drogi dojazdowe, oznaczone symbolem 

1KDD, 2KDD - minimalna szerokoņć w li-

niach rozgraniczających 10m 

4) drogi wewnętrzne oznaczone symbolem 

1KDW, 2KDW, 3KDW – minimalna szero-

koņć w liniach rozgraniczających 6 -8m. 

§ 21. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 

komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic 

ustala się pasy terenu okreņlone liniami roz-

graniczającymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych nie-

oznaczonych na rysunku planu ustala się min. 

szerokoņć – 6,0m. 

§ 22. 

1. Na terenach układu komunikacyjnego, wyzna-

czonego na rysunku planu, do czasu jego reali-

zacji dopuszcza się dotychczasowy sposób 

uŊytkowania. 

2. Docelowo ustala się koniecznoņć odprowadza-

nia ņcieków deszczowych z ulic układu podsta-

wowego systemem kanalizacji deszczowej. 

3. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wo-

dy opadowe z ulic układu podstawowego po-

winny być odprowadzane poprzez system 

studni chłonnych do gruntu bądň teŊ do istnie-

jących, otwartych rowów melioracyjnych po 

uprzednim podczyszczeniu. 

§ 23. 

1. Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb par-

kingowych przez inwestorów i właņcicieli pose-

sji na terenach własnych, w liczbie wynikającej 

z ustalonych wskaňników, zgodnie z ustalenia-

mi § 17. 

2. Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych 

w liniach rozgraniczających ulic układu obsłu-

gującego poza jezdniami, tylko na tych ulicach, 

których szerokoņć w liniach rozgraniczających 

wynosi minimum 15,0m. 

 

 

 

 

§ 24. 

Ustala się nakaz dostosowania przestrzeni do po-

trzeb osób niepełnosprawnych poprzez: 

ObniŊenie krawęŊnika do poziomu jezdni na całej 

jego szerokoņci i na długoņci chodnika nie mniej-

szej niŊ 1,5m, w sposób umoŊliwiający zjazd i 

wjazd osobie poruszającej się na wózku; 

1. Wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypoņli-

zgowej w rejonach przejņć dla pieszych. 

2. Wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróŊniają-

cej się fakturze na chodnikach przed krawęŊni-

kami opuszczonymi do poziomu jezdni. 

3. Stosowanie krawęŊników obniŊonych w miej-

scach postojowych wskazanych dla osób nie-

pełnosprawnych w liniach rozgraniczających 

ulic, na placach parkingowych. 

4. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych w iloņci 10% miejsc par-

kingowych ogólnodostępnych. 

Rozdział 4 

Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 25. 

1. Plan ustala zaopatrzenie obszaru objętego pla-

nem w wodę (dla celów komunalnych i p. poŊ.) 

z sieci wodociągowej, w oparciu o istniejące 

ujęcia wody połoŊone w granicach planu oraz 

inne, znajdujące się poza obszarem opracowa-

nia. 

2. Plan ustala dostawę wody poprzez indywidual-

ne przyłącza na warunkach okreņlonych przez 

zarządcę sieci. 

3. Plan ustala, Ŋe dla zapewnienia pewnoņci do-

stawy wody na całym obszarze objętym pla-

nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 

układzie zamkniętym, pierņcieniowym. 

4. Plan ustala stosowanie hydrantów naziem-

nych. 

Kanalizacja 

§ 26. 

1. Plan ustala sukcesywne objęcie systemem 

gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-

towanej zabudowy. 

2. Wszystkie projektowane i rozbudowywane 

obiekty na terenie obszaru planu naleŊy podłą-

czyć do zbiorczej, zorganizowanej sieci kanali-

zacyjnej zlokalizowanej zarówno w granicach 

planu jak i poza obszarem opracowania. 
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3. Plan ustala zakaz wprowadzania nieczyszczo-

nych ņcieków do wód powierzchniowych lub 

do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 

otwartych kanałów ņciekowych. 

4. Plan ustala odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów mieszkaniowych powierzchniowo 

na teren własnej działki, 

2) z dróg publicznych siecią kanalizacji desz-

czowej do rowów melioracyjnych lub studni 

chłonnych po podczyszczeniu, 

5. Plan ustala nakaz odprowadzania nadmiaru 

wód deszczowych, przekraczających swoją ilo-

ņcią chłonnoņć gruntu, do sieci kanalizacji 

deszczowej. 

6. Plan ustala nakaz wyposaŊenia instalacji słuŊą-

cych dla odprowadzania i zrzutów wód opado-

wych w urządzenia podczyszczające. 

7. Plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-

łek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny 

i ulice przed spływem wód opadowych. 

Elektroenergetyka 

§ 27. 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną 

wszystkich terenów zainwestowania w oparciu 

o istniejące i projektowane stacje elektroener-

getyczne SN/nn. 

2. Plan ustala zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-

energetycznych ņredniego i niskiego napięcia 

od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właņciwego Zakładu Energetyczne-

go. 

3. Plan ustala zasilanie projektowanych obiektów 

z sieci niskiego napięcia, prowadzonych wzdłuŊ 

ulic, wyprowadzonych z istniejących i projek-

towanych stacji transformatorowych. 

4. Przyłączanie obiektów do sieci elektroenerge-

tycznej oraz przebudowa urządzeń elektroener-

getycznych, powstała w wyniku wystąpienia 

kolizji planu zagospodarowania działki (w tym 

równieŊ wynikającego ze zmiany przeznaczenia 

terenu) z istniejącymi urządzeniami elektro-

energetycznymi będzie się odbywać w uzgod-

nieniu i na warunkach okreņlonych przez wła-

ņciwego operatora systemu elektroenergetycz-

nego według zasad okreņlonych w przepisach 

prawa energetycznego. 

5. Szczegółowe plany zagospodarowania po-

szczególnych terenów powinny przewidywać 

rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii, 

stacji i przyłączy oraz innych elementów infra-

struktury elektroenergetycznej niezbędnych dla 

zaopatrzenia lokowanych na tych terenach bu-

dynków i budowli w energię elektryczną a takŊe 

oņwietlenia terenu wokół obiektów. 

6. W razie stwierdzenia, przez właņciwą jednostką 

eksploatacyjną, koniecznoņci realizacji stacji 

transformatorowej dla nowej inwestycji, plan 

ustala obowiązek realizacji takiej stacji w spo-

sób i na warunkach uzgodnionych z właņciwa 

jednostką eksploatacyjną. 

7. Plan dopuszcza lokalizację stacji transformato-

rowych dla nowych inwestycji na całym obsza-

rze objętym planem, zgodnie z ustaleniami 

§ 19. 

8. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wyso-

koņć moŊe przekraczać 3,0m. 

9. Nakazuje się przycinanie drzew i krzewów ro-

snących pod napowietrznymi liniami elektro-

energetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 28. 

1. Plan ustala zaopatrzenie zabudowy mieszka-

niowej i usługowej w gaz ziemny do celów go-

spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-

ciu o rozbudowaną istniejącą sieć ņredniego ci-

ņnienia, na warunkach okreņlonych przez za-

rządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŊliwa, o ile spełnione 

będą warunki techniczno-ekonomiczne i zosta-

ną zawarte odpowiednie porozumienia pomię-

dzy dostawcą i odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoņci pod-

stawowe zgodne z warunkami wynikającymi z 

przepisów szczególnych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległoņci 

nie mniejszej niŊ 0,5m od gazociągu. 

5. Plan ustala zasadę prowadzenia projektowa-

nych gazociągów w pasach ulicznych wyzna-

czonych liniami rozgraniczającymi, w odległo-

ņci min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania 

punktów redukcyjno – pomiarowych dla po-

szczególnych zabudowanych posesji w ogro-

dzeniach od strony ulic lub na budynkach – 

zgodnie z warunkami okreņlonymi przez Za-

rządcę sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-

zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 

winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-

zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-

nym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i 

dróg znalazłyby się pod jezdnią, naleŊy prze-
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nieņć w pas drogowy poza jezdnią na koszt in-

westora budowy. 

Usuwanie nieczystoņci stałych i płynnych 

§ 29. 

1. Plan ustala wywóz nieczystoņci stałych na wy-

sypisko gminne poza obszar objęty planem. 

2. Plan ustala w obszarze planu zorganizowany i 

o powszechnej dostępnoņci system zbierania i 

wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Plan ustala zabezpieczenie moŊliwoņci segre-

gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczegółowymi 

oraz przepisami prawa miejscowego obowiązu-

jącego w tym zakresie. 

4. Docelowo plan przyjmuje odprowadzenie ņcie-

ków sanitarnych z obiektów do sieci kanalizacji. 

5. Zgłaszając obiekt do uŊytkowania inwestor 

zobowiązany jest do dostarczenia umów na 

wywóz ņmieci zawartych z właņciwymi jed-

nostkami eksploatacyjnymi. 

Ciepłownictwo 

§ 30. 

1. Plan ustala, Ŋe istniejące i projektowane bu-

dynki będą posiadały własne, indywidualne 

ňródła ciepła. 

2. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło na obszarze 

planu w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie 

czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej ni-

skosiarkowy, energia elektryczna lub inne od-

nawialne ňródła energii ekologicznie czyste. 

Warunki techniczne zasilania obszaru pozwala-

ją do celów grzewczych stosować bez ograni-

czeń iloņciowych zarówno paliwo gazowe, 

płynne (olej lekki) jak i energię elektryczną. 

Dział IV 

Ustalenia wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 31. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartoņci nieru-

chomoņci w wysokoņci: 

1. dla terenów usług U - 20%, 

2. dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usłu-

gami nieuciąŊliwymi MN,U- 20%, 

3. dla terenów KDZ, KDL, KDD, KDW - 1%. 

Dział V 

Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 32. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 

przed dniem wejņcia w Ŋycie planu, a niezakoń-

czonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 

planu. 

§ 33. 

Do czasu realizacji nowego zagospodarowania, 

zgodnego z zapisami dla poszczególnych terenów, 

dopuszcza się: 

1. zachowanie, przebudowę, rozbudowę i wymia-

nę istniejących siedlisk rolniczych, 

2. zachowanie rolniczego uŊytkowania terenów 

do czasu realizacji funkcji docelowej. 

§ 34. 

Do czasu przebudowy lub modernizacji plan do-

puszcza zachowanie istniejących napowietrznych 

sieci elektroenergetycznych. 

§ 35. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 36. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-

mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 37. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 1247/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Dotyczący sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 

 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stano-

wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591) - zadania własne gminy. 

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

1. traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wybudo-

wanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

2. inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊące do zadań własnych gminy to realizacja drogi publicznej 

na terenie przeznaczonym w planie pod tą funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie 

oņwietlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo bu-

dowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 

ņrodowiska; 

2. sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 

techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (okreņlonej w art. 3 

pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póňniejszymi zmia-

nami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu; 

3. inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w § 2 

realizowane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 

54, poz. 348 z póňniejszymi zmianami); 

4. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest 

przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, ujętych w 

niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póňniejszymi zmianami). Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finan-

sowane z budŊetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŊetowy uchwala się w 

uchwale budŊetowej Rady Gminy. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy drogi publicznej finansowane będą w całoņci lub w częņci z budŊetu gminy oraz na 

podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 

Nr 72, poz. 747), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w całoņci lub w 

częņci z budŊetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych, w 

oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŊet gminy. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 

ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1248/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bąkówka – etap I. 

Na podstawie art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 

717 z póňniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) oraz w związ-

ku z wykonaniem uchwały nr 448/XVI/2007 Rady 

Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2007r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Bąkówka – etap I zatwier-

dzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 

nr 575/XXVI/04 z dnia 30 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 240, poz. 6446), Rada Miejska w Pia-

secznie stwierdza zgodnoņć niniejszego planu ze 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą 

nr 1366/LII/ RM w Piasecznie z dnia 11 lipca 2006r. 

i na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 

uchwala, co następuje: 

Dział I 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego częņci wsi Bąkówka - etap I zwaną 

dalej planem na obszarze i w brzmieniu okreņlo-

nym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

Planem objęto obszar, którego granice przedsta-

wia rysunek planu w skali 1:1 000 stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Integralnymi częņciami uchwały są: 

 tekst uchwały – zwany dalej tekstem planu; 

 częņć graficzna, na którą składa się rysunek 

planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-

czej w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały; 

 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŊą do zadań własnych 

gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta-

nowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 

1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 

róŊnych sposobach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska naturalnego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania i uŊytkowania terenów; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym nieprzekraczalne linie zabudowy, ga-

baryty budynków i wskaňniki intensywno-

ņci zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomoņci objętych planem; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowa-

niu; 

8) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej; 

9) stawkę procentową, na podstawie, której 

okreņla się jednorazową opłatę wynikającą 

ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w 

związku z uchwaleniem planu. 

2. Plan nie ustala: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 

względu na brak w obszarze objętym pla-

nem obiektów podlegających uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznej ze względu na 

brak okreņlenia obszarów przestrzeni pu-

blicznej w studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

gminy w obszarze objętym planem. 
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§ 5. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 

obszaru objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu stanowią obowiązujące ustalenia planu: 

1) granice obszaru objętego zmianą miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-

znaczeniu lub róŊnych sposobach zagospo-

darowania, 

3) przeznaczenie terenów okreņlone symbola-

mi literowymi (MN, ZN, KDD, KDW) 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-

mienione w ust. 2 pełnią funkcję postulowaną 

lub informacyjną. 

§ 6. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Uchwale o ile z treņci uchwały nie wynika 

inaczej - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

Uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w 

sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czę-

ņci wsi Bąkówka - etap I jako realizację 

uchwały nr 799/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w 

Piasecznie z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego częņci wsi Bąkówka – etap I; 

2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-

nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-

no przewaŊać na danym obszarze, wyznaczo-

nym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczonym - naleŊy przez 

to rozumieć przeznaczenie terenu inne niŊ 

podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-

cają przeznaczenie podstawowe; 

5) powierzchni biologicznie czynnej terenu – 

naleŊy przez to rozumieć powierzchnię terenu 

na gruncie rodzimym, niezabudowaną i nie-

pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami 

nie stanowiącą dojazdów i dojņć pieszych, 

pokrytą trwałą roņlinnoņcią lub uŊytkowaną 

rolniczo wykorzystaną lub potencjalnie moŊ-

liwą do wykorzystania na zagospodarowanie 

zielenią; 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-

ku planu, poza które nie wolno wyprowadzać 

płaszczyzny elewacji nowo realizowanych 

budynków, z dopuszczeniem wystających 

maksymalnie 1,0m poza ich obrys okapów, 

schodów, balkonów, ganków, tarasów, wyku-

szy itp. elementów; 

7) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to 

rozumieć usługi samodzielne obiekty budow-

lane lub pomieszczenie w budynkach o in-

nych funkcjach niŊ usługowe, których nie zali-

cza się zgodnie z przepisami odrębnymi do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na ņrodowisko, których celem jest zaspo-

kojenie potrzeb ludnoņci a nie wytwarzanie 

bezpoņrednio metodami przemysłowymi 

dóbr materialnych. 

8) maksymalnej wysokoņci zabudowy – naleŊy 

przez to rozumieć nieprzekraczalną iloņć kon-

dygnacji nadziemnych lub nieprzekraczalny 

wymiar budynku liczony w metrach od po-

ziomu terenu rodzimego przy najniŊej poło-

Ŋonym wejņciu do budynku niebędącym je-

dynie wejņciem do pomieszczeń gospodar-

czych technicznych do najwyŊszego punktu 

przekrycia dachu. 

9) znakach informacyjno – plastycznych – naleŊy 

przez to rozumieć tablice lub znaki informa-

cyjne, których umieszczanie nie jest wyma-

gane i regulowane przepisami odrębnymi. 

10) intensywnoņci zabudowy – naleŊy przez to 

rozumieć stosunek sumy powierzchni całko-

witej wszystkich kondygnacji nadziemnych 

mierzonych po obrysie zewnętrznym wszyst-

kich budynków na danej działce do jej po-

wierzchni. 

11) przepisach szczególnych odrębnych - naleŊy 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi oraz inne prawne ogra-

niczenia w dysponowaniu terenem. 

Dział II 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  

objętych planem 

§ 7. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Piaseczno plan ustala, Ŋe funkcją 

wiodącą na obszarze objętym planem jest funkcja 

mieszkaniowa. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 77 – 11909 – Poz. 1195 

 

§ 8. 

W planie ustala się następujące rodzaje przezna-

czenia terenów: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - oznaczone na rysunku planu symbolem 

MN, 

2. Tereny zieleni naturalnej związanej z ciekami 

wodnymi, chronionej - oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZN, 

3. Tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDD i KDW. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. 

Ustala się, Ŋe nadrzędnym celem realizacji zasad 

zawartych w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego częņci wsi Bąkówka – etap I 

jest: 

1. umoŊliwienie rozwoju mieszkalnictwa i usług z 

zachowaniem ładu przestrzennego. 

2. okreņlenie warunków dotyczących kształtowa-

nia zabudowy, których spełnienie pozwoli na 

uzyskanie właņciwych walorów przestrzennych 

i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-

strzeni. 

3. ochrona interesów publicznych ponadlokal-

nych i lokalnych w zakresie komunikacji, inŊy-

nierii oraz ochrony ņrodowiska. 

§ 10. 

1. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 

w niniejszej uchwale Rady Miejskiej. 

2. Ustalenia planu obejmują wszystkie rodzaje 

działań inwestycyjnych realizowanych na ob-

szarze objętym planem oraz okreņlają zasady 

ich wzajemnych powiązań i korelacji prze-

strzennych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

ņrodowiska i istniejącego zainwestowania oraz 

wymogów przepisów szczególnych 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem, nad-

rzędnym zadaniem jest zachowanie walorów kra-

jobrazowo - przyrodniczych terenu, ochrona zaso-

bów wód podziemnych oraz uwzględnienie po-

wiązań przyrodniczych z terenami otaczającymi. 

 

§ 12. 

Wskazuje się granice Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oznaczone na rysunku 

planu. Na obszarze połoŊonym w granicach War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obowiązują rygory okreņlone w ustawie o ochro-

nie przyrody i w dokumentach powołujących ten 

obszar. 

§ 13. 

Plan ustala, Ŋe na obszarze objętym planem: 

1. Realizację nowych funkcji naleŊy podporząd-

kować warunkom wynikającym z ochrony ņro-

dowiska i realizować zgodnie z zasadą zrów-

nowaŊonego rozwoju przez spełnienie standar-

dowych ņrodowiskowych przyjętych dla tere-

nów mieszkaniowych. 

2. Ustala się zakaz lokalizowania i rozbudowy 

obiektów i urządzeń mogących znacząco od-

działywać na ņrodowisko. 

3. Oddziaływanie na ņrodowisko projektowanych 

w danych obszarach funkcjonalnych przedsię-

wzięć wywołane emisją energii, hałasu i zanie-

czyszczeń powietrza w zakresie obowiązują-

cych przepisów odrębnych, w tym norm i stan-

dardów ņrodowiskowych, nie moŊe wykraczać 

poza granice działki objętej daną decyzją admi-

nistracyjną. Oddziaływanie to nie moŊe ograni-

czać uŊytkowania terenów sąsiednich zgodnie z 

ustaloną dla nich funkcją a w przypadku lokali-

zacji w budynku mieszkalnym nie moŊe pogar-

szać warunków zamieszkania. 

§ 14. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i po-

wierzchniowych: 

1. Plan ustala, Ŋe wszelkie prace melioracyjne 

oraz prace ziemne związane z przekształceniem 

układu hydrograficznego w tym równieŊ prze-

kształcanie poziomu terenu mogące naruszyć 

spływ wody i stosunki wodne wymagają 

uzgodnienia na warunkach zgodnych z przepi-

sami prawa wodnego; 

2. Plan wprowadza ochronę wód podziemnych 

poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-

działywanie lub emitowanie zanieczyszczenia 

moŊe negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

3. Plan ustala docelowe podłączenie do sieci wo-

dociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-

wanych obiektów; 

4. Plan nakazuje zachowanie istniejących cieków 

wodnych; 
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5. Plan zakazuje wprowadzania nieczyszczonych 

ņcieków do wód powierzchniowych i gruntu 

oraz odprowadzania ņcieków do wód podziem-

nych; 

6. Plan zakazuje samowolnych przeróbek rowów, 

ciągów drenarskich i kanałów deszczowych bez 

stosownych uzgodnień; 

7. Przed realizacją zabudowy kubaturowej inwe-

stor winien opracować inwentaryzację ciągów 

drenarskich. W przypadku kolizji z planowaną 

zabudową, istniejące ciągi po uzyskaniu sto-

sownych uzgodnień naleŊy przebudować. 

§ 15. 

1. Plan ustala zasadę docelowego objęcia całego 

obszaru planu zasięgiem zorganizowanego za-

opatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną 

oraz zorganizowanego systemu kanalizacji sa-

nitarnej. 

2. Ustala się nakaz podłączenia istniejącej i pro-

jektowanej zabudowy do gminnych systemów 

inŊynieryjnych (kanalizacji) po ich realizacji 

§ 16. 

W zakresie ochrony powietrza plan preferuje wy-

korzystanie jako czynników grzewczych: gazu, 

energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub 

innych ekologicznie czystych odnawialnych ňródeł 

energii. 

§ 17. 

1. Plan okreņla minimalny wskaňnik powierzchni 

biologicznie czynnej: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (MN) w granicach WOCHK - 

70% powierzchni działki, poza granicami 

WOCHK - 50%; 

2) dla terenów zieleni naturalnej związanej z 

ciekami wodnymi, chronionej – 90% po-

wierzchni działki, 

2. Suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej 

nie moŊe być większa: 

1) niŊ 30% powierzchni ogólnej działki - dla te-

renów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej MN w granicach WOCHK, poza gra-

nicami WOCHK - 50%, 

2) niŊ 10% powierzchni ogólnej działki - dla te-

renów zieleni naturalnej związanej z ciekami 

wodnymi, chronionej. 

§ 18. 

Z uwagi na stosunkowo ubogą istniejącą szatę 

roņlinną w obszarze objętym planem obowiązuje 

ochrona i zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. 

Plan ustala wprowadzenie w całym obszarze mak-

symalnej iloņci zieleni towarzyszącej w formie 

zieleni ogrodów przydomowych i zieleni towarzy-

szącej usługom. 

§ 19. 

Plan przyjmuje kwalifikacje terenów w zakresie 

ochrony przed hałasem związanym z trasami ko-

munikacyjnymi i usługami w rozumieniu aktualnej 

ustawy „Prawo Ochrony Ņrodowiska”. Na tere-

nach tych obowiązują standardy ņrodowiskowe 

okreņlone w tej ustawie. 

§ 20. 

W obszarze objętym planem naleŊy zorganizować 

selektywną zbiórkę odpadów. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 

§ 21. 

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu. 

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 

odległoņci 5m od linii rozgraniczających drogi 

dojazdowej 1KDD i drogi wewnętrznej 1KDW. 

3. Wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczal-

na linia zabudowy obowiązuje przy realizacji 

nowej zabudowy oraz przy rozbudowie i wy-

mianie zabudowy istniejącej. 

§ 22. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz 

kształtowania ogólnej struktury przestrzennej 

plan: 

1) ustala stosowanie zabudowy jako mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojącej lub 

bliňniaczej (tereny MN); 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej ustala się realizację na działce budowla-

nej jednego budynku mieszkalnego wolno-

stojącego lub jednego budynku (segmentu) 

w zabudowie bliňniaczej; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej dopuszcza się lokalizowanie poza bu-

dynkiem mieszkalnym budynku gospo-

darczego lub garaŊowego (w sumie max. 

2 budynki); 

4) ustala wskaňnik maksymalnej intensywnoņci 

zabudowy na działce: 

a) dla zabudowy wolnostojącej – 0,5; 

b) dla zabudowy bliňniaczej – 0,7; 
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5) dopuszcza realizację wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali usługowych w za-

kresie usług zapewniających zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców; 

6) dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy 

garaŊowej i gospodarczej. 

2. W zakresie kształtowania architektury i gabary-

tów projektowanych obiektów plan: 

1) ustala maksymalną wysokoņć zabudowy 

12m (do 3 kondygnacji w tym poddasze 

uŊytkowe) 

2) ustala realizacje dachów wysokich o nachy-

leniu połaci max. 45 stopni w kolorze czer-

wonym, brązowym lub zbliŊonym do tych 

kolorów; 

3) dopuszcza realizację dachów płaskich; 

4) ustala stosowanie wykończenia elewacji w 

tynku w kolorach jasnych, pastelowych. do-

puszcza stosowanie drewna, cegły klinkie-

rowej lub kamienia w wykończeniu elewacji; 

5) ustala maksymalną powierzchnię wolnosto-

jących budynków garaŊowych i gospodar-

czych – 40m2. 

6) ustala maksymalną wysokoņć wolnostojącej 

zabudowy garaŊowej i gospodarczej 6.0m. 

3. Dopuszcza się zabudowę na działkach mniej-

szych niŊ okreņlone § 23, których podział został 

dokonany przed uprawomocnieniem się planu 

lub wynika z rozwiązań przestrzennych planu 

(np. podział istniejącej działki na częņci w wyni-

ku wytyczenia nowego układu komunikacyjne-

go wyznaczonego na rysunku planu) pod wa-

runkiem, Ŋe zachowane zostały ustalone pla-

nem wskaňniki minimalnej powierzchni biolo-

gicznie czynnej. 

4. Ustala się zakaz budowy na obszarze planu 

nowych obiektów wieŊowych. 

5. Ustala się stosowanie jednakowych elementów 

małej architektury oraz wyposaŊenia powta-

rzalnego takiego jak: ławki, latarnie, kosze 

ņmietnikowe, donice kwietnikowe, barierki, 

słupki itp. dla przynajmniej jednej działki lub 

jednego terenu wydzielonego liniami rozgrani-

czenia. 

6. Lokalizowanie małej architektury i wyposaŊenia 

powtarzalnego takiego jak ławki, kosze ņmiet-

nikowe, donice kwiatowe, znaków drogowych 

w sposób niekolidujący z ruchem pieszym i za-

pewniający przejazd dla wózka inwalidzkiego. 

 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziałów 

nieruchomości objętych planem 

§ 23. 

1. Na obszarze planu ustala się następujące zasa-

dy i warunki scalania i podziału nieruchomoņci 

na działki budowlane: 

1) Plan adaptuje istniejące działki wydzielone 

przed wejņciem w Ŋycie planu pod warun-

kiem, Ŋe nie ingerują one w planowaną ko-

munikację publiczną. 

2) Plan adaptuje działki powstałe w wyniku 

wydzielenia dróg i innych rozwiązań zasto-

sowanych w planie. 

3) Dopuszcza się podziały lub scalania nieru-

chomoņci warunkując je zapewnieniem 

moŊliwoņci zagospodarowania kaŊdej działki 

oraz minimalną szerokoņcią frontów działek 

zgodnie z planem i obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi; 

4) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej MN ustala się minimalną po-

wierzchnię nowowydzielonych działek bu-

dowlanych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej połoŊonej w granicach WOCHK-

1200m2 z wykluczeniem zabudowy bliňnia-

czej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej połoŊonej poza granicami WOCHK 

– 1000m2. 

5) Przy podziale większej działki dopuszcza się 

zmniejszenie wymaganej powierzchni o 

10% dla jednej nowowydzielanej działki, 

której powierzchnia nie spełnia wymogów 

okreņlonych w § 23 ust. 1 pkt 4. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-

wierzchni mniejszej niŊ okreņlone w ust. 1 pkt 4 

wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-

moņci pod warunkiem, Ŋe działka z której 

wydzielony zostanie teren zachowa po-

wierzchnię nie mniejszą, niŊ okreņlona w 

ust. 1 pkt 4, 

2) w celu lokalizacji infrastruktury technicznej. 

3. Dopuszcza się zgodnie z wymogami okreņlo-

nymi w przepisach odrębnych scalanie (lub po-

łączenia) sąsiadujących działek i ich podział o 

ile ich kształt, wielkoņć, struktura własnoņcio-

wa, dostępnoņć do dróg publicznych i infra-

struktury utrudnia ich wykorzystywanie i zago-

spodarowanie zgodnie z ustaleniami planu. 
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4. Przy wydzielaniu nowych działek oraz ich po-

działach na terenach przylegających do dróg 

publicznych wprowadza się obowiązek wydzie-

lenia terenów przeznaczonych pod układ ko-

munikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi komunikacyjnej 

§ 24. 

1. W celu realizacji wyznaczonego planem układu 

komunikacyjnego ustala się pasy terenu okre-

ņlone liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu. 

2. Ustala się przebiegi dróg oraz ich szerokoņci w 

liniach rozgraniczających: 

1) KDD - o szerokoņci w liniach rozgraniczają-

cych min. 10.0m; 

2) KDW - o szerokoņci w liniach rozgraniczają-

cych min. 6.0m. 

§ 25. 

Obowiązują następujące wskaňniki zaspokojenia 

potrzeb parkingowych dla obiektów nowych i roz-

budowywanych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

min. 2m.p./1 lokal mieszkalny 

2) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie działki własnej. 

§ 26. 

Ustala się nakaz dostosowania terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi układu komunika-

cyjnego znych do potrzeb osób niepełnospraw-

nych poprzez: 

1. ObniŊenie krawęŊnika do poziomu jezdni na 

całej jego szerokoņci i na długoņci chodnika nie 

mniejszej niŊ 1,5m, w sposób umoŊliwiający 

zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku. 

2. Wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypoņli-

zgowej w rejonach przejņć dla pieszych. 

3. Wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróŊniają-

cej się fakturze na chodnikach przed krawęŊni-

kami opuszczonymi do poziomu jezdni. 

4. Stosowanie krawęŊników obniŊonych w miej-

scach postojowych wskazanych dla osób nie-

pełnosprawnych w liniach rozgraniczających 

ulic, na placach parkingowych. 

 

 

 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad  

obsługi infrastrukturą techniczną 

§ 27. 

W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej ustala się: 

1. Zasadę prowadzenia przewodów podstawowej 

sieci infrastruktury technicznej w liniach roz-

graniczających ulic istniejących i projektowa-

nych. 

2. Utrzymanie w nowo projektowanych ulicach 

rezerwy zabezpieczającej moŊliwoņci budowy 

wodociągu, gazociągu, linii elektroenergetycz-

nych SN i NN oraz kanalizacji telefonicznej    

(poza jezdnią) oraz kanalizacji deszczowej i 

przewodów kanalizacji sanitarnej (pod jezdnią). 

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-

struktury technicznej takich jak stacje transfor-

matorowe, podziemne przepompownie ņcie-

ków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia tele-

komunikacyjne na podstawie opracowań tech-

nicznych, na całym obszarze planu, bez ko-

niecznoņci zmiany niniejszego planu, pod wa-

runkiem, Ŋe ewentualna uciąŊliwoņć tych urzą-

dzeń nie będzie wykraczać poza granice lokali-

zacji. 

4. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

prowadzenie przewodów podstawowej sieci in-

frastruktury technicznej poza terenami połoŊo-

nymi w liniach rozgraniczających ulic. 

5. Dopuszcza się moŊliwoņć przebudowy istnieją-

cych urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

budowę jej elementów w miarę występowania 

potrzeb związanych z zabudową terenu przy 

spełnieniu okreņlonych przez dane przedsię-

biorstwo eksploatacyjne wymagań technicz-

nych i lokalizacyjnych. 

6. W przypadku wystąpienia kolizji planu zago-

spodarowania działki z istniejącymi urządze-

niami infrastruktury technicznej właņciciel 

działki pokryje koszty niezbędnej przebudowy 

tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu od ge-

stora systemu warunków ich przebudowy. 

§ 28. 

Zaopatrzenie w wodę: 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę terenu objęte-

go planem z istniejącego wodociągu lokalnego 

„Mieszkowo”. 
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2. Okreņla się zasadę docelowego zaopatrzenia 

100% mieszkańców w wodę pitną z wodociągu. 

3. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 

winna postępować sukcesywnie w miarę roz-

woju budownictwa. 

§ 29. 

Kanalizacja sanitarna: 

1. Odbiornikiem ņcieków sanitarnych ustala się 

projektowany układ kanalizacji sanitarnej za-

kończony oczyszczalnią „Głosków”. 

2. Transport ņcieków ze zlewni Bąkówki objętej 

planem odbywać się będzie w układzie grawi-

tacyjnym. 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej następować 

powinna sukcesywnie w miarę rozwoju bu-

downictwa. 

4. Plan dopuszcza stosowanie lokalnych rozwią-

zań uwzględniających wymogi prawa budow-

lanego i ochrony ņrodowiska, w tym szczelnych 

szamb przydomowych - do czasu wprowadze-

nia zorganizowanego systemu odprowadzania 

ņcieków. 

5. Okreņla się zasadę docelowego przejęcia ņcie-

ków sanitarnych przez sieć kanalizacji od 100% 

mieszkańców oraz usług. 

6. Ustala się zakaz odprowadzania do rowów 

melioracyjnych oraz wprost do gruntu ņcieków 

powstających w obszarze planu. 

7. Ustala się zasadę, Ŋe wody opadowe w obsza-

rze planu odprowadzane będą powierzchniowo 

z ew. wykorzystaniem retencji terenowej i pod-

ziemnej. 

§ 30. 

Odwodnienie terenu: 

1. Ustala się zakaz odprowadzania do rowów 

melioracyjnych oraz wprost do gruntu ņcieków 

powstających w obszarze planu. 

2. Ustala się zasadę, Ŋe wody opadowe w obsza-

rze planu odprowadzane będą powierzchniowo 

z ew. wykorzystaniem retencji terenowej i pod-

ziemnej. 

3. Ustala się koniecznoņć uzgadniania projektu 

zagospodarowania działek z organem prowa-

dzącym ewidencję urządzeń melioracyjnych. 

§ 31. 

Instalacja gazowa: 

1. Okreņla się zasadę zaopatrzenia w gaz prze-

wodowy ņredniego ciņnienia z kierunku Woli 

Gołkowskiej poprzez reduktory domowe ob-

niŊające ciņnienie ze ņredniego na niskie. 

2. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

gaz przewodowy na cele bytowo – gospodar-

cze jak i cele grzewcze. 

3. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 

i niepublicznych naleŊy zarezerwować trasy 

dla sieci gazowej. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległo-

ņci nie mniejszej niŊ 0,5m od gazociągu. 

5. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki 

gazowe (otwierane na zewnątrz od strony uli-

cy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, 

w pozostałych przypadkach w miejscu 

uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową. 

6. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i 

dróg znalazłyby się pod jezdnią naleŊy prze-

nieņć w pas drogowy poza jezdnią na koszt 

inwestora budowy. 

7. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 

ulic i dróg naleŊy zabezpieczyć istniejące ga-

zociągi przed uszkodzeniem przez cięŊki 

sprzęt budowlany i samochody. 

8. Dla urządzeń liniowych uzbrojenia przebiega-

jącego przez tereny działek ustala się ko-

niecznoņć zapewnienia dostępu w celu wyko-

nywania bieŊących konserwacji i napraw. 

9. Gazyfikacja jest moŊliwa, o ile zostanie zawar-

ta umowa pomiędzy dostawcą gazu i odbior-

cą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej 

opłacalnoņci dostaw gazu dla dostaw gazu 

dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego. 

10. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala 

się nakaz zachowania warunków technicz-

nych okreņlonych w przepisach odrębnych. 

§ 32. 

Ciepłownictwo: 

1. Ustala się uciepłownienie Bąkówki w oparciu o 

ňródła lokalne bez wprowadzenia systemu zda-

laczynnego. Rozwiązania lokalne stosuje się do 

pojedynczych obiektów, grupy budynków, 

osiedla. 

2. Okreņla się następujące rozwiązania w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło: realizacja indywidual-

nych ňródeł ciepła projektowanych w oparciu o 

następujące czynniki grzewcze – gaz, energię 

elektryczną, olej opałowy niskosiarkowy, od-

nawialne ňródła energii lub inne ekologicznie 

czyste ňródła energii. 

3. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ňródeł cie-

pła opalanych paliwami stałymi – węglem, 

koksem. Dopuszcza się jedynie stosowanie 

kominków opalanych drewnem, które nie mo-

gą stanowić głównego ňródła ciepła do ogrze-

wania. 
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§ 33. 

Sieć energetyczna i telekomunikacyjna: 

1. Okreņla się zasadę pełnego pokrycia potrzeb 

na energię elektryczną w zakresie oņwietlenia, 

zasilenia sprzętu domowego i innych urzą-

dzeń oraz na cele grzewcze. 

2. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-

lenia dotyczące zasad rozbudowy sieci ener-

getycznej napowietrznej i kablowej SN/nn i 

budowy nowych stacji transformatorowych. 

3. Zasilanie poszczególnych posesji moŊe na-

stąpić po spełnieniu warunków przyłączenia 

wydanych przez właņciwą spółkę dystrybu-

cyjną. 

4. Ustala się rezerwy terenu pod budowę no-

wych stacji i pasy w ciągach drogowych dla 

linii Sn i Nn oraz oņwietlenia ulicznego. 

5. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów tych gatunków, których naturalna wyso-

koņć moŊe przekraczać 3m. 

6. Nakazuje się przycinania drzew i krzewów 

rosnących pod liniami elektroenergetyczny-

mi. 

7. Nakazuje się zachować istniejące linie elek-

troenergetyczne ņredniego napięcia (SN) 

15kV i niskich napięć (nN) 0,4kV oraz istnieją-

cych stacji rozdzielczych i transformatorowo-

rozdzielczych SN/nN. 

8. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i usta-

lenia dot. zasad rozbudowy systemu teleko-

munikacyjnego w gminie Piaseczno. Ňródła i 

zasilania nie ulegają zmianie. 

9. Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 

łącza telefoniczne wg przyjętych przez Tele-

komunikację Polską standardów. 

10. Dopuszcza się ņwiadczenia usług telefonii 

stacjonarnej przez innych operatorów niŊ 

TPSA. 

11. Zakaz lokalizowania nowych stacji bazowych, 

przekaňnikowych i innych. 

§ 34. 

Gospodarka odpadami: 

1. Ustala się zorganizowany i o powszechnej do-

stępnoņci system zbierania i ewakuacji odpa-

dów o charakterze komunalnym. 

2. Ustala się zabezpieczenie moŊliwoņci segrego-

wania odpadów w miejscu zbiórki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz 

przepisami prawa miejscowego obowiązujące-

go w tym zakresie. 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnych funkcjach 

§ 35. 

Symbol literowy terenów - MN. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej jako przeznaczenie podstawowe; 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu: 

1) ustala się realizację zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej w formie wolnostojącej 

lub bliňniaczej – z zastrzeŊeniem na jednej 

działce moŊe być zrealizowany jeden budy-

nek mieszkalny, 

2) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizowania bu-

dynków gospodarczych wolnostojących - 

towarzyszących zabudowie wolnostojącej i 

bliňniaczej - o wysokoņci nie większej niŊ 

6,0m od poziomu gruntu rodzimego, 

3) w parterach budynków jednorodzinnych ze-

zwala się na przeznaczenie częņci pomiesz-

czeń na cele usług nieuciąŊliwych (np.: ga-

binet lekarski lub stomatologiczny, pracow-

nia projektowa, biuro rachunkowe lub nota-

rialne, kancelaria adwokacka). 

3. Obowiązujące zasady, parametry i wskaňniki 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz podziału nieruchomoņci: 

1) dla nowej zabudowy mieszkaniowej plan 

ustala minimalną powierzchnię działki bu-

dowlanej zgodnie z § 23 ust. 4 lit. a, b; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

§ 21 ust. 2; 

3) maksymalna wysokoņć zabudowy zgodnie 

z § 22 ust. 2 pkt 1; 

4) ustala się realizację dachów wysokich 

o nachyleniu połaci zgodnie z § 22 ust. 2 

pkt 2; 

5) dopuszcza się realizację dachów płaskich. 

6) ustala się stosowanie wykończenia elewa-

cji zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 4; 

7) maksymalna intensywnoņć zabudowy: dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 4 lit. a i b; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1; 

9) suma powierzchni zabudowanej i zgodnie 

z § 17 ust. 2 pkt 2; 

10) maksymalna wysokoņć wolnostojącej za-

budowy garaŊowej i gospodarczej 6.0m. 
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11) dopuszcza się moŊliwoņć łączenia sąsied-

nich działek oraz wtórnego podziału istnie-

jących lub łączonych działek na działki bu-

dowlane o powierzchni minimalnej okre-

ņlonej § 23 ust. 1 pkt 4 lit. a, b; 

12) obowiązuje przyjęcie dla nowowydzielo-

nych działek minimalnej szerokoņci frontu 

działki dla budynku mieszkalnego wolno-

stojącego 18.0m i dla jednego budynku w 

zabudowie bliňniaczej 11m. 

13) obowiązuje zasada wytyczenia bocznych 

granic nowowydzielonych działek prosto-

padle do linii rozgraniczających ulic lub 

pod kątem zbliŊonym do kąta prostego. 

14) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej postuluje się obsadzenie granic 

działek zielenią wysoką. 

§ 36. 

Symbol literowy terenu - ZN 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zieleń naturalna związana z ciekami wod-

nymi, chroniona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące zasady zagospodarowania: 

1) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeń, budowli, a takŊe innej zabudowy z wy-

jątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

słuŊących prowadzeniu racjonalnej gospo-

darki rolnej lub rybackiej, 

2) ustala się bezwzględną ochronę istniejącej 

zieleni i jej obecnego charakteru, a takŊe ist-

niejących cieków wodnych. 

Dział IV 

Ustalenie wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 37. 

Ustala się wartoņć stawki procentowej, słuŊącej 

naliczeniu jednorazowej opłaty 

(renty planistycznej) od wzrostu wartoņci nieru-

chomoņci w wyniku uchwalenia niniejszego planu 

pobieranej jednorazowo w momencie sprzedaŊy 

nieruchomoņci w okresie do 5 lat od dnia upra-

womocnienia się niniejszego planu, w wysokoņci: 

dla terenów MN - 20%, 

dla terenów ZN - 1%, 

dla terenów KDD - 1%, 

dla terenów KDW - 1%. 

Dział V 

Przepisy przejściowe i ustalenia końcowe 

§ 38. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego, wszczętych przed dniem wejņcia w 

Ŋycie planu a niezakończonych ostateczną decyzją 

stosuje się ustalenia planu. 

§ 39. 

Ustala się do czasu wprowadzenia funkcji przewi-

dzianymi ustaleniami planu moŊliwoņć kontynu-

owania dotychczasowego sposobu uŊytkowania 

terenu pod warunkiem nie spowodowania po-

nadnormatywnego pogorszenia standardów jako-

ņci ņrodowiska na poszczególnych terenach oraz 

sposobu uŊytkowania terenu nie kolidującego ze 

sposobem uŊytkowania innych terenów w obsza-

rze planu. 

§ 40. 

Dla obszaru objętego zmianą planu traci moc 

uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

575/XXVI/04 z dnia 30 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 240, poz. 6446) w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

częņci wsi Bąkówka – etap I. 

§ 41. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 42. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 43. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 1248/XLII/2009 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

 

Dotyczący sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŊą do zadań własnych gminy 

 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) - zadania własne gminy. 

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

1. traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-

budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

2. inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŊące do zadań własnych gminy to realizacja drogi pu-

blicznej na terenie przeznaczonym w planie pod tą funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

finansowanie oņwietlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz planowanie i or-

ganizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

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

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

ochronie ņrodowiska; 

2. sposób realizacji inwestycji okreņlonych w § 2 moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (okreņlonej 

w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póň-

niejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu; 

3. inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreņlone w 

§ 2 realizowane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 

(Dz.U. Nr 54, poz. 348 z póňniejszymi zmianami); 

4. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 

jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, uję-

tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póňniejszymi zmianami). Wydatki majątkowe gminy, wydatki 

inwestycyjne finansowane z budŊetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok 

budŊetowy uchwala się w uchwale budŊetowej Rady Gminy. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy drogi publicznej finansowane będą w całoņci lub w częņci z budŊetu gminy 

oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze ņrodków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w ca-

łoņci lub w częņci z budŊetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ňródeł 

zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzą-

dzeń wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŊet gminy. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 

i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1249/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1158/XXXIX/2009  

z dnia 23 września 2009r. w przedmiocie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piaseczna ograniczonego od północnego zachodu obszarem E16Ls,MN,  

od południowego wschodu granicą administracyjną miasta i rzeką Jeziorką (Górki Szymona). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póň-

niejszymi zmianami) Rada Miejska w Piasecznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

1158/XXXIX/2009 z dnia 23 wrzeņnia 2009r. w 

przedmiocie zatwierdzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piaseczna ograniczonego od północnego zachodu 

obszarem E16Ls,MN, od południowego wschodu 

granicą administracyjną miasta i rzeką Jeziorką 

(Górki Szymona) wprowadza się następujące 

sprostowania: 

1. W rozdziale 3 „Zasady ochrony ładu prze-

strzennego w § 11 pkt 1 dopisuje się zdanie: 

„Z wykorzystaniem, technologii drewnianej bez 

spoinowania cementem z podbudową z mate-

riałów przepuszczanych bez uŊycia cementu 

oraz z wykorzystaniem technologii fundamen-

tów punktowych przy kotwieniu pionowych 

drewnianych elementów konstrukcyjnych.” 

2. W rozdziale 3 „Zasady ochrony ładu prze-

strzennego w § 12 pkt 1 otrzymuje nowe na-

stępujące brzmienie: „Rozporządzenia Woje-

wody Mazowieckiego nr 1 z dnia 9 stycznia 

2006r. w sprawie zespołu przyrodniczo krajo-

brazowego „Górki Szymona” (Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 18, poz. 629). 

§ 2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego częņci miasta 

Piaseczna dla obszaru ograniczonego od północ-

nego zachodu obszarem E16Ls,MN, od południo-

wego wschodu granicą administracyjną miasta i 

rzeką Jeziorką (Górki Szymona) zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 

1158/XXXIX/2009 z dnia 23 wrzeņnia 2009r. pozo-

stają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 4. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1301/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności  

Gminy Piaseczno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych  

mających charakter cywilnoprawny. 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 

157, poz. 1240) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada 

Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1. Uchwała okreņla zasady i tryb umarzania 

wierzytelnoņci Gminy Piaseczno i jej jednostek 

organizacyjnych z tytułu naleŊnoņci pienięŊnych 

mających charakter cywilnoprawny zwanych dalej 

wierzytelnoņciami oraz odraczania lub rozkładania 

na raty tych naleŊnoņci. 

§ 2.1. Wierzytelnoņci mogą być umarzane w ca-

łoņci, jeŊeli: 

a) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając 

Ŋadnego majątku albo pozostawiła majątek 

niepodlegający egzekucji na podstawie odręb-

nych przepisów, albo pozostawiła przedmioty 

codziennego uŊytku domowego, których łączna 

wartoņć nie przekracza kwoty 10 000zł; 

b) osoba prawna – została wykreņlona z właņci-

wego rejestru osób prawnych przy jednocze-

snym braku majątku, z którego moŊna by egze-

kwować naleŊnoņć, a odpowiedzialnoņć z tytułu 

naleŊnoņci nie przechodzi z mocy prawa na 

osoby trzecie; 

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŋe w 

postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyŊszej od kosztów dochodzenia i egze-

kucji tej naleŊnoņci lub postępowania egzeku-

cyjne okazało się nieskuteczne; 

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-

bowoņci prawnej uległa likwidacji; 

e) zachodzi waŊny interes dłuŊnika lub interes 

publiczny. 

2. W przypadku gdy oprócz dłuŊnika głównego 

są zobowiązane inne osoby, wierzytelnoņci, o któ-

rych mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko 

wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wo-

bec wszystkich zobowiązanych. 

3. W przypadkach uzasadnionych względami 

społecznymi lub gospodarczymi, w szczególnoņci 

moŊliwoņciami płatniczymi dłuŊnika oraz uzasad-

nionym interesem publicznym na wniosek dłuŊni-

ka naleŊnoņci mogą być: 

a) Umarzane w częņci. 

b) Odroczone terminy spłaty całoņci lub częņci 

naleŊnoņci. 

c) Płatnoņć całoņci lub częņci naleŊnoņci moŊe 

zostać rozłoŊona na raty. 

4. Wniosek dłuŊnika powinien być naleŊycie 

umotywowany. Przed umorzeniem wierzytelnoņci 

albo udzieleniem innych ulg naleŊy przeprowadzić 

wszechstronne postępowanie wyjaņniające. 

5. Wierzytelnoņć moŊe być umorzona w całoņci 

lub w częņci, jeņli zastosowanie innej ulgi przewi-

dzianej w niniejszej uchwale jest niemoŊliwe lub 

niewystarczające. 

§ 3. Wierzytelnoņci mogą być, na wniosek 

dłuŊnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeŊeli 

terminowe spłacenie naleŊnoņci mogłoby zagra-

Ŋać istotnym interesom dłuŊnika, zwłaszcza egzy-

stencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funk-

cjonowaniu lub, gdy jest to uzasadnione szcze-

gólnie waŊnymi względami społecznymi lub go-

spodarczymi. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4.1. Do umarzania, odraczania terminów lub 

rozkładania na raty spłat wierzytelnoņci upowaŊ-

niony jest kierownik gminnej jednostki organiza-

cyjnej, z której działalnoņcią wiąŊe się dana wie-

rzytelnoņć. 

2. Umorzenie wierzytelnoņci o wartoņci wyŊszej 

niŊ 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wymaga 

uprzedniej zgody Burmistrza Miasta i Gminy. 

3. Do umarzania i stosowania ulg wobec wie-

rzytelnoņci związanych z działalnoņcią Urzędu 

Gminy lub niezwiązanej z działalnoņcią Ŋadnej 

jednostki organizacyjnej upowaŊniony jest Bur-

mistrz Miasta i Gminy. 

4. Do umarzania wierzytelnoņci pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników gmin-

nych jednostek organizacyjnych, radnych oraz 

współmałŊonków tych osób jest upowaŊniony 

Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Finansów Rady Miejskiej w Piasecznie. 

5. Przez wartoņć wierzytelnoņci rozumie się 

wysokoņć naleŊnoņci głównej wraz z odsetkami, 

naliczonymi kosztami postępowania i innymi na-

leŊnoņciami ubocznymi. 

§ 5. Burmistrz Miasta i Gminy do umorzenia 

wierzytelnoņci o wartoņci wyŊszej niŊ 5 000zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) musi uzyskać pozy-

tywną opinię Komisji Finansów Rady Miejskiej w 

Piasecznie. 

§ 6. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na 

raty wierzytelnoņci następuje na podstawie prze-

pisów prawa cywilnego. 

§ 7. Do naleŊnoņci cywilnoprawnych powsta-

łych w związku z realizacją zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

stosuje się przepisy art. 55 - 58 ustawy o finan-

sach publicznych, z tym, Ŋe uprawnienia kierowni-

ka państwowej jednostki budŊetowej przysługują 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr 

1160/XLVII/2006 z dnia 23 lutego 2006r. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 
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§ 10. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, 

poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) przez ogło-

szenie w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz na tablicach urzędowych 

obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1306/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego  

dla dróg gminnych miasta i gminy Piaseczno na cele niezwiązane z budową, przebudową,  

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) w związku z 

art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-

gach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z 

póňn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za rzut poziomy 

obiektu handlowego (lub) i usługowego: 0,50zł za 

1m kw. za 1 dzień. 

§ 2. Ustala się stawki opłat za reklamę             

(powierzchnię reklamy) 2,00zł za 1m kw. za 

1 dzień. 

§ 3. Ustala się stawki opłat za tymczasowe sto-

iska handlowe (np. namioty, ogródek piwny, kon-

sumpcyjny, sprzedaŊ sezonowa) 1,00zł za 1m kw. 

za 1 dzień. 

§ 4. Ustala się stawki opłat za zajęcie jezdni w 

celu prowadzenia robót w pasie drogowym o po-

wierzchni: 

1. do 20% - 3,00zł za 1m kw. za 1 dzień, 

2. od 20% - 50% - 4,00zł za 1m kw. za 1 dzień, 

3. powyŊej 50% - 7,00zł za 1m kw. za 1 dzień. 

§ 5. Ustala się stawki opłat za zajęcie innych 

elementów pasa drogowego w celu prowadzenia 

robót w pasie drogowym: 

1. chodnik /zatoka - 4zł za 1m kw. za 1 dzień, 

2. pobocze - 2,00zł za 1m kw. za 1 dzień. 

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niŊ 

24 godziny traktuje się jako zajęcie pasa drogo-

wego za 1 dzień. 

§ 6. Ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 rzutu 

poziomego za umieszczenie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego: 

1. w obszarze zabudowanym i niezabudowanym - 

8zł za 1m kw. urządzenia, 

2. za sieć wodociągową i kanalizacyjną komunal-

ną - 1,50zł za 1m kw. urządzenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1307/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy Pod Lasem ulicy położonej we wsi Runów w gminie Piaseczno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. 

zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Pod Lasem” ulicy w Runo-

wie, odchodzącej w kierunku północnym od ulicy 

Dobrej, oznaczonej na załączniku graficznym linią 

pogrubioną i kolorem zielonym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1308/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy Wenecka ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. 

zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Wenecka” ulicy wewnętrz-

nej, prywatnej w Piasecznie, odchodzącej w kie-

runku wschodnim od ulicy Julianowskiej, usta-

nowionej na działce nr ewid. 3/19 obręb 11, jak 

zaznaczono na załączniku graficznym linią pogru-

bioną i kolorem pomarańczowym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1309/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy Zaczarowana ulicy położonej we wsi Nowinki w gminie Piaseczno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. 

zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Zaczarowana” ulicy we-

wnętrznej, prywatnej ustanowionej na działce 

nr ewid. 65/14 we wsi Nowinki odchodzącej w 

kierunku zachodnim od ul. Goņciniec Warecki, 

oznaczonej na załączniku graficznym linią pogru-

bioną i kolorem zielonym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr LXIV/305/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych  

a terenie miasta Piastowa oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez masowych  

w ramach „Dni Piastowa”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 14 

ust. 6 ustawy z dnia 26 paňdziernika 1982r. o wy-

chowaniu w trzeňwoņci i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 

473 z póňn. zm.) Rada Miejska w Piastowie uchwa-

la, co następuje: 

§ 1. W związku z obchodami „Dni Piastowa” 

wprowadza się czasowy zakaz sprzedaŊy, poda-

wania i spoŊywania napojów alkoholowych o za-

wartoņci: 

 do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

 od 4,5% do 18% alkoholu, 

 powyŊej 18% alkoholu, 

w dniu 3 maja 2010r. od godziny 16.00 do godziny 

24.00 we wszystkich placówkach handlowych 

i gastronomicznych na terenie miasta Piastowa, 

oraz zakaz wnoszenia tych napojów na teren   

organizowanych imprez masowych w ramach 

„Dni Piastowa”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Piastowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia dniem ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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UCHWAŁA Nr LXIV/306/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Piastowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada Miejska 

w Piastowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się drodze połoŊonej na terenie 

miasta Piastowa, w obrębie 06, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działki nr 262/56 i 262/57 – 

nazwę „Zygmunta Kosewskiego”. 

§ 2. PołoŊenie ulicy okreņla załącznik do niniej-

szej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Piastowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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UCHWAŁA Nr 692/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla miasta Radomia za 2009 rok. 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 

póňn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalnoņci 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 

Radomia za 2009 rok stanowiące załącznik do ni-

niejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr 692/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 22 lutego 2010r. 

 

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK 

Z DZIAŁALNOŅCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA 

 

Na spotkaniu w dniu 6 stycznia 2010r. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od 

omówienia sprawozdania z działalnoņci Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 

2009 rok. 

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2010 rok z kwar-

talnym podziałem zadań. 

Realizacja Planu Pracy za 2009 rok przedstawia się 

następująco: 

Zadania I kwartału: 

1. W budŊecie miasta Radomia na realizację za-

dań związanych z bezpieczeństwem obywateli i 

ochroną porządku publicznego uchwalonego 

na 2009 rok zabezpieczone zostały ņrodki w 

wysokoņci: 

- dla StraŊy Miejskiej - 3 800 000 złotych 

- dla Policji – 370 000 złotych w tym: na funk-

cjonowanie Policyjnej Izby Zatrzymań 

320 000 tys. złotych i 50 000 tysięcy złotych 

na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w 

słuŊbie, 

- dla StraŊy PoŊarnej 15 693 993 złotych, w 

tym ņrodki własne gminy 1 400 000 złotych 

(na zakup cięŊkiego samochodu ratowniczo-

gaņniczego – 500 000 złotych, na zakup sa-

mochodu GCBA – 400 000 złotych, na zakup 

samochodu SHD – 500 000 złotych), 

- na funkcjonowanie monitoringu miejskiego 

w Radomiu 732 871 złotych, 

- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 

42 200 złotych. 

Przewidywane wykonanie budŊetu na 2009 rok 

przedstawia się następująco: 

- dla StraŊy Miejskiej-3 586 939zł, 

- dla Komendy Miejskiej Policji - 420 000zł w 

tym: na funkcjonowanie Policyjnej Izby Za-

trzymań 355 000 złotych i 65 000 złotych na 

rekompensaty za czas słuŊby ponad normę 

oraz koszty napraw sprzętu transportowego 

KMP. 

- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Ra-

domiu 179 992 złote w tym: 110 992 złote na 

zakup samochodu dla Policji, 4000 złotych 

na koszty napraw furgonów uŊytkowanych 

przez pododdziały prewencji. 
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- dla StraŊy PoŊarnej – 18 123 979 złotych w 

tym: ņrodki własne gminy 2 124 922 złote 

(649 986 złotych na zakup cięŊkiego samo-

chodu ratowniczo-gaņniczego, 180 000 zło-

tych na zakup generatora mgły wodnej do 

studzenia gazów poŊarowych, 22 936 zło-

tych na zakup zbiornika do magazynowania 

i dystrybucji paliw, 322 000 złotych na zakup 

lekkiego samochodu ratownictwa wodnego, 

545 394 złotych na Powiadamiania Ratun-

kowego modernizację i adaptację obiektu 

przeznaczonego pod potrzeby Centrum w 

Radomiu, 404 604 złote na zakup wyposaŊe-

nia dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ra-

tunkowego w Radomiu). 

- na funkcjonowanie monitoringu miejskiego 

- 706 071 złotych 

- na zadania z zakresu obrony cywilnej - 

17 000 złotych. 

2. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Radomiu poinformowała o za-

groŊeniach związanych z imprezami masowy-

mi. Łącznie w 2008 roku policjanci zabezpieczy-

li ponad 41 róŊnego rodzaju imprez masowych, 

63 imprezy sportowe, 152 imprezy kulturalne i 

5 zgromadzeń publicznych. W 2008 roku łącz-

nie zaistniało 2 przypadki zakłócenia porządku 

publicznego związane z rozgrywkami meczów 

piłkarskich. W celu poprawy stanu bezpieczeń-

stwa w trakcie rozgrywek meczów piłkarskich 

utrzymywana była stała współpraca z przed-

stawicielami klubu RKS „ Radomiak” oraz 

przedstawicielami Agencji Ochrony „Refleks” i 

„ Goliat”. Dzięki tej współpracy wskazywano i 

omawiano zagroŊenia ze strony kibiców 

wszczynających burdy na stadionach, wypra-

cowano zasady współpracy oraz wypracowano 

zasady właņciwego obiegu dokumentacji. 

Podsumowywując rok 2008 naleŊy stwierdzić, 

Ŋe przeprowadzone zabezpieczenia imprez na 

terenie działania Komendy Miejskiej Policji w 

Radomiu były realizowane w sposób prawi-

dłowy i dający poczucie bezpieczeństwa ich 

uczestnikom. 

3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomia ds. 

Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” poinfor-

mował, Ŋe Zarząd Stowarzyszenia w miesiącu 

lipcu 2008 roku pod przewodnictwem Prezy-

denta Miasta Radomia wystąpił z inicjatywą 

przygotowania mapy zagroŊeń Radomia pod 

kątem miejsc niebezpiecznych. W tym celu wy-

stąpiono z pismem do Policji, StraŊy Miejskiej 

oraz do kierowników MOPS, Prezesów Spół-

dzielni Mieszkaniowych i obywateli naszego 

miasta z proņbą o nadesłanie w/w informacji. 

W oparciu o te informacje przygotowano plan 

rozbudowy monitoringu miejskiego o kolejne 

4 stanowiska po 8 kamer kaŊde (Osiedle Gołę-

biów 8 kamer, Osiedle Planty 8 kamer, Osiedle 

Ustronie 8 kamer, Osiedle Centrum-Katedra – 

8 kamer). Łącznie 32 kamery. Ponadto wszyst-

kie informacje na temat zagroŊeń zostały prze-

słane do Policji i StraŊy Miejskiej celem podję-

cia stosownych działań zapobiegawczych w 

tym zakresie. 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Radomiu poinformowała, Ŋe 

wszystkie informacje nadesłane do KMP doty-

czące miejsc zagroŊonych zostały przeanalizo-

wane i podjęto skuteczne działania ich elimina-

cji. Ogółem w 2008 roku przeprowadzono 

243 działania prewencyjne, w których wzięło 

udział 1976 policjantów i 142 funkcjonariuszy 

StraŊy Miejskiej oraz 48 funkcjonariuszy SłuŊby 

Ochrony Kolei. W trakcie prowadzonych dzia-

łań wylegitymowano 5412 osób, z czego po-

uczono 1427 osób, nałoŊono 775 mandatów 

karnych na łączną kwotę 58 785 złotych, skie-

rowano 31 wniosków o ukaranie do Sądu 

grodzkiego, zatrzymano 37 osób poszukiwa-

nych oraz 17 sprawców przestępstw. 

Zadania II kwartału: 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieŊy podczas letniej przerwy wakacyjnej 

zostało uznane przez w/w Komisję jako działa-

nie priorytetowe i na polecenie Prezydenta po-

szczególne Wydziały Urzędu podjęły następu-

jące działania: 

a. Wydział Edukacji i Sportu – w ramach akcji 

„Lato 2009” dla dzieci i młodzieŊy spędzają-

cych wakacje w mieņcie będą zorganizowa-

ne półkolonie w 10 szkołach  i placówkach. 

W szkołach podstawowych i gimnazjach 

dodatkowo zostaną zatrudnieni Animatorzy 

sportu (w 37 placówkach), którzy przez 

okres wakacji będą organizować zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, w godz. 9-14. Ponad-

to w okresie wakacyjnym w dwóch placów-

kach przedszkolnych będzie pełniony dyŊur. 

W tych placówkach rodzice dzieci, uprzed-

nio zapisanych do przedszkola na okres wa-

kacji będą mogli przyprowadzić dzieci. Są to 

przedszkole na ul. Osiedlowej i ul. Kalińskiej 

b. Miejski Oņrodek Pomocy Społecznej – Pra-

cownicy socjalni wytypowali 240 dzieci na 

kolonie zorganizowane przez TPD oraz 

90 dzieci na kolonie zorganizowane przez 

ZHP. MOPS dofinansuje na kolonii TPD do-

Ŋywianie 182 dzieci na łączną kwotę 12 000 

złotych, 36 dzieci zostanie wysłanych na 

bezpłatne kolonie organizowane przez ZHP. 

W bieŊącym roku koszt dofinansowania           
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doŊywiania dla jednego dziecka wyniesie 

8 złotych. 

c. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Pre-

zydent Miasta Radomia ogłosił konkurs 

ofert na realizację zadania dotyczącego zor-

ganizowania wypoczynku letniego w formie 

kolonii letnich lub obozu, z programem pro-

filaktycznym lub socjoterapeutycznym. 

W wyniku konkursu wyłoniono 18 najko-

rzystniejszych ofert i przyznano dofinanso-

wanie na 630 000 złotych. Z wypoczynku 

letniego skorzystało 1045 dzieci i młodzieŊy. 

d. Wydział Prewencji KMP- będzie prowadziła 

systematyczne kontrole miejsc wypoczynku 

dzieci i młodzieŊy. Dzielnicowi w swoich re-

jonach słuŊbowych utrzymywać będą stały 

kontakt z organizatorami wypoczynku let-

niego, gdzie będą prowadzone spotkania 

profilaktyczne z dziećmi wypoczywającymi 

na koloniach i obozach, w trakcie których 

omawiane będą zasady bezpiecznego wy-

poczynku. 

e. Prezydent Miasta Radomia polecił nawiązać 

osobom odpowiedzialnym za organizowa-

nie wypoczynku letniego dzieci i młodzieŊy 

pilny kontakt z Państwowym Powiatowym 

Inspektoratem Sanitarnym celem przepro-

wadzenia stosownych badań wody pitnej i 

miejsc wypoczynku w organizowanych 

oņrodkach dla dzieci i młodzieŊy. 

2. Komendant StraŊy Miejskiej w Radomiu przed-

stawił Sprawozdanie z realizacji programu 

„Bezpieczny Radom” za 2008 rok. Program re-

alizowany jest przez 15 instytucji zajmujących 

się problematyką bezpieczeństwa i obejmuje 

cztery podstawowe aspekty, tj.: demoralizacja i 

przestępczoņć nieletnich, zjawiska krymino-

genne, chuligaństwo i wandalizm, ochrona ro-

dziny – alkoholizm i narkomania oraz bezpie-

czeństwo w ruchu drogowym. Sprawozdanie z 

realizacji programu składane jest dwa razy do 

roku na Sesji Rady Miejskiej. Program opraco-

wany jest na lata 2006 - 2010. 

3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunika-

cji poinformował, Ŋe w 2008 roku zrealizowano 

47 inwestycji drogowych miedzy innymi: prze-

budowa drogi krajowej nr 9 w granicach admi-

nistracyjnych miasta Radomia – ciąg ulic ŉół-

kiewskiego, Wojska Polskiego, Słowackiego, 

przebudowa drogi nr 12 na odcinku ulicy Li-

manowskiego do tunelu na Alei Grzecznarow-

skiego, 1905 Roku, przebudowa ulic Młodzia-

nowskiej i Mariackiej na odcinku ul. Sedlaka do 

połączenia z projektowaną obwodnicą połu-

dniowa itd. Ponadto MZDiK w 2008 roku pro-

wadził działania zmierzające do poprawy bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach 

tego zadania zrealizowano: przebudowę chod-

nika – 8 ulic, odnowę nawierzchni jezdni – 

7 ulic, przebudowę zatok autobusowych - 5, 

nowo wybudowane oņwietlenie - 15 ulic, reje-

stratory prędkoņci - 9, tablice fluorescencyjne 

„Strefa Szkolna” – 11, progi zwalniające – 

15 ulic, wyznaczenie nowych przejņć dla pie-

szych – 4. 

4. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego poin-

formował, Ŋe na terenie miasta Radomia łącz-

nie od stycznia do maja 2009 roku odnotowano 

104 wypadki drogowe (5 osób zabitych, 

120 osób rannych) i 980 kolizji. Największa 

iloņć kolizji drogowej miała miejsce na ulicach: 

Chrobrego 20, Czarnieckiego 32, Kielecka 49, 

Limanowskiego 52, Słowackiego 37 i Warszaw-

ska 57. Podstawowymi przyczynami zaistnia-

łych zdarzeń drogowych to: niedostosowanie 

prędkoņci do warunków ruchu – 366 zdarzeń, 

nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu- 34 zda-

rzenia, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu- 

73 zdarzenia, nieostroŊne wejņcie na jezdnię – 

11 zdarzeń. Ponadto sekcja ruchu drogowego 

prowadziła działalnoņć profilaktyczną z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Między in-

nymi przeprowadzono-15 spotkań z uczniami 

szkół podstawowych, na których wyņwietlano 

filmy pt. „ Pamiętaj masz jedno Ŋycie” i 2 spo-

tkania z rodzicami szkół podstawowych. 

Od kwietnia do paňdziernika w kaŊdą ņrodę w 

Automobilklubie Radomskim policjanci ruchu 

drogowego przeprowadzają egzaminy na kartę 

rowerową. 

5. Pełnomocnik ds. Stowarzyszenia „ Bezpieczne 

Miasto” przedstawił sprawozdanie z działalno-

ņci Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ru-

chu Drogowym. W skład niego weszli przed-

stawiciele instytucji zajmujących się problema-

tyką ruchu drogowego takich jak: Urząd Miej-

ski, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd 

Dróg i Komunikacji, Miejska Pracownia Urbani-

styczna, Wojewódzki Oņrodek Ruchu Drogo-

wego, Automobilklub Radomski, Stowarzysze-

nie „ Bezpieczne Miasto”. 

Zespół realizuje dwa podstawowe zadania: 

a. Identyfikacja, selekcja i poprawa niebez-

piecznych miejsc i odcinków w zakresie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

b. Uporządkowanie infrastruktury drogowej w 

zakresie prawidłowego oznakowania po-

ziomego i pionowego 

Przewodniczący Stowarzyszenia „ Bezpiecz-

ne Miasto” Prezydent Miasta Radomia Pan 

Andrzej Kosztowniak i Zarząd Stowarzysze-
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nia w ramach prowadzonego podprogramu 

„Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy” 

zwrócił się z proņbą do wszystkich miesz-

kańców miasta Radomia o nadsyłanie na 

adres Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 

propozycji dotyczących poprawy bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym. Zespół sko-

rzystał z szerokiej konsultacji społecznej i 

olbrzymiej wiedzy mieszkańców naszego 

miasta dotyczącej polepszenia droŊnoņci, 

oznakowania ulic, a przede wszystkim po-

lepszenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 

ufundowało 3 nagrody rzeczowe dla uczest-

ników konkursu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Łącznie w 2009 roku wpłynęło 56 wniosków 

od mieszkańców naszego miasta; (rozpa-

trzono pozytywnie – 26, pozostawiono bez 

zmian 21 i 9 wniosków przedstawiono do 

analizy przez MZDiK.). 

Zadania III kwartału: 

1. Komendant Miejski Policji poinformował, Ŋe 

w I półroczu 2009 roku 138 nieletnich dokonało 

na terenie miasta Radomia 223 czynów karal-

nych. Do najczęņciej dokonywanych czynów 

karalnych popełnianych przez nieletnich naleŊy 

zaliczyć: kradzieŊe 35, rozbój, kradzieŊ i wymu-

szenie rozbójnicze 22, kradzieŊ z włamaniem 

12, bójka lub pobicie 8. W I półroczu 2009 roku 

największą wykrywalnoņć przestępstw uzyskał 

Komisariat I Policji - 63,2%. Natomiast naj-

mniejsza Komisariat Policji II w Radomiu - 

60,0% w stosunku do analogicznego okresu ro-

ku ubiegłego. Największy wzrost odnotowano 

w Komisariacie I Policji – 8,6%. W pozostałych 

Komisariatach miejskich nastąpił niewielki 

spadek wykrywalnoņci kształtujący się na po-

ziomie 1%. 

Komendant StraŊy Miejskiej poinformował, Ŋe 

w okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 

2009r. funkcjonariusze StraŊy Miejskiej prze-

prowadzili 7499 kontroli placówek oņwiato-

wych na terenie miasta Radomia. W wyniku 

podjętych czynnoņci przeprowadzono 643 in-

terwencje doraňne w następujących jednost-

kach szkolnych tj.: 

- Publiczne Szkoły Podstawowe - 298 placó-

wek, 

- Publiczne Gimnazja – 158 placówek 

- Szkoły Ponadgimnazjalnej - 183 placówki 

- Publiczne Przedszkola – 2 placówki 

- Domy kultury – 2 placówki. 

Ponadto straŊnicy przeprowadzili rozmowy w 

obecnoņci dyrektora szkoły z 176 uczniami 

sprawiającymi trudnoņci wychowawcze, prze-

prowadzono rozmowy z 67 rodzicami uczniów 

nie realizujących obowiązku szkolnego. 

2. Komendant Państwowej StraŊy PoŊarnej poin-

formował, Ŋe w I półroczu 2009 roku straŊacy 

brali udział w 1940 interwencjach. Nastąpił         

15–sto procentowy wzrost liczby zdarzeń, do 

których dysponowano straŊ poŊarną. Z tego 

1163 razy straŊacy wyjeŊdŊali do poŊaru, 

733 razy brali udział w innych zdarzeniach i w 

44 przypadkach alarm był fałszywy. Ponadto w 

w/w okresie straŊacy przeprowadzili 113 kon-

troli, w tym między innymi skontrolowano: 

obiekty uŊytecznoņci publicznej - 69 razy, obiek-

ty zamieszkiwania zbiorowego - 7 razy, lasy – 

4 razy i mieszkania wielorodzinne - 35 razy. Ze 

względu na stwierdzone nieprawidłowoņci wy-

dano 32 decyzje administracyjne nakazujące 

usunięcie zaistniałych uchybień. Ponadto stra-

Ŋacy prowadzili szeroką działalnoņć edukacyj-

no-informacyjną w zakresie ochrony przeciw-

poŊarowej. W ramach tego zagadnienia prze-

prowadzono konkurs pt. „MłodzieŊ zapobiega 

poŊarom”. Do konkursu przystąpiło około 

1300 uczniów. 

3. Komendant StraŊy Miejskiej poinformował, Ŋe 

w okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 

2009r. funkcjonariusze StraŊy Miejskiej prze-

prowadzili 285 kontroli placówek ze sprzedaŊą 

napojów alkoholowych. W ramach tego zada-

nia skontrolowali: 

- zakłady gastronomi i ogródki piwne – 65, 

- sklepy monopolowe – 155, 

- punkty do gier zręcznoņciowych - 65. 

W wyniku tych kontroli w dwóch przypadkach 

zostały załoŊone „ŉółte karty” na dwa sklepy 

monopolowe. Ponadto funkcjonariusze StraŊy 

Miejskiej w w/w okresie podjęli 449 interwencji 

dotyczących osób nietrzeňwych. NałoŊono 

345 mandatów karnych za spoŊywanie alkoho-

lu w miejscach publicznych. W ramach współ-

pracy z Komendą Miejską Policji przeprowa-

dzono wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego 

21 działań mających na celu kontrole prędkoņci 

kierowców. Podczas akcji ujawniono 406 wy-

kroczeń. Za popełnione wykroczenia nałoŊo-

nych zostało 258 mandatów karnych na sumę 

68 750zł. Ogółem w I półroczu 2009 roku funk-

cjonariusze StraŊy Miejskiej nałoŊyli 2876 man-

datów na sumę 298 310 złotych, skierowano 

178 wniosków do Sądu Grodzkiego o ukaranie 

oraz zastosowano 6906 pouczeń. 
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4. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Radomiu poinformowała, Ŋe do 

dnia 15 wrzeņnia 2009r. w Policyjnej Izbie Za-

trzymań do Wytrzeňwienia przebywało 

3031 osób (miasto - 2626 i powiat 405), w tym 

131 nietrzeňwych kobiet i 8 nieletnich. Na 

utrzymanie izby wytrzeňwień w 2009 roku prze-

znaczono ņrodki w wysokoņci 316 tys. złotych. 

Nie notowano Ŋadnych skarg na pracę policjan-

tów ze strony osób zatrzymanych. Ponadto po-

licjanci słuŊby patrolowej w ramach czynnoņci 

słuŊbowych są „zadaniowani” do interwencji w 

stosunku do osób nietrzeňwych. Częņć osób 

przewoŊona jest do miejsca zamieszkania. 

Osoba nietrzeňwa moŊe być sprawcą przestęp-

stwa lub wykroczenia, ale równieŊ moŊe stać 

się ofiarą przestępstwa, dlatego policjanci mają 

bezwzględny obowiązek reagowania na osoby 

nietrzeňwe i podejmowanie decyzji w zaleŊno-

ņci od zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratun-

kowego poinformował, Ŋe szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

prowadzone jest systematycznie i nieodpłatnie 

dla społeczeństwa i róŊnych instytucji. Miedzy 

innymi wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bez-

pieczne Miasto” przeszkolono około 1600 na-

uczycieli oraz ponad 400 dzieci w wieku szkol-

nym ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń 

zaistniałych w szkole podczas przerw i zajęć z 

wychowania fizycznego. Ponadto Radomska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego brała udział w 

21 pokazach ratownictwa medycznego podczas 

róŊnego rodzaju imprez i uroczystoņci 

W ramach w/w działań przeszkolono funkcjona-

riuszy StraŊy Miejskiej z zakresu umiejętnoņci 

udzielania pierwszej pomocy. Na uwagę zasłu-

guje fakt, Ŋe Radomska Stacja Pogotowia Ra-

tunkowego prowadzi szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy przedlekarskiej dla osób od-

bywających karę pozbawienia wolnoņci w Za-

kładzie Karnym w ŉytkowicach – dla sprawców 

wypadków drogowych. 

Kierownik Referatu w Wydziału Zdrowia Urzę-

du Miejskiego poinformował, Ŋe został utwo-

rzony program pt. „Radom Miasto Bezpieczne 

Dla Serca”, w ramach którego planuje się roz-

mieszczenie od 3 - 5 defibrylatorów (Urząd 

Miejski, pływalnie, hale sportowe). Ponadto 

program zakłada utworzenie portalu interne-

towego, który będzie wskazywał miejsca 

umieszczenia defibrylatorów na terenie miasta 

Radomia oraz prezentował film instruktaŊowy 

„Pomoc przedmedyczna”. 

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego poinformował, Ŋe w I półro-

czu 2009 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-

dzania Kryzysowego rozpoczął cykl szkoleń 

pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu w 

zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Łącznie w w/w okresie czasu przeprowadzono 

4 szkolenia, w których wzięło udział ponad 

140 pracowników. Ponadto w/w Wydział opra-

cował ulotki informacyjne z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej w iloņci 

3000 sztuk, które rozpropagowano wņród 

mieszkańców naszego miasta. 

Zadania IV kwartału: 

1. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego poinformował, Ŋe zagroŊenia 

kryzysowe czasu pokoju wynikają z działalnoņci 

człowieka i sił natury. Do zdarzeń wynikających 

z działalnoņci człowieka na terenie miasta Ra-

domia moŊemy zaliczyć: 

- zagroŊenia chemiczne – na terenie miasta 

Radomia występują trzy zakłady pracy, które 

mogą spowodować zagroŊenia Ŋycia i zdro-

wia tj. Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska – 

posiada zasoby amoniaku w iloņci 7 ton, 

Gomar - chłodnie posiadają zasoby amonia-

ku w iloņci 3 ton i Radomska Fabryka Farb i 

Lakierów – posiadają substancje wysoce ła-

twopalne. 

- zagroŊenia komunikacyjne – przez teren Ra-

domia przebiegają szlaki komunikacyjne 

(drogowe i kolejowe) o znaczeniu międzyna-

rodowym i duŊym nasileniu ruchu. W trans-

porcie drogowym i kolejowym występują 

materiały niebezpieczne, głównie paliwa, 

gaz płynny oraz produkty branŊy chemicz-

nej. 

Łącznie na terenie miasta Radomia w 2008 ro-

ku zaistniało 17 róŊnego rodzaju zdarzeń gdzie 

podjęto działania zabezpieczające i ewakuacyj-

ne przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, tj.: – interwencje w sprawie zna-

lezienia niewypałów – 3, wybuch gazu - 3, wy-

ciek oleju opałowego - 1, poŊar - 2, katastrofa 

lotnicza - 1, inne - 7. 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Radomiu poinformował, Ŋe w ra-

domskich szkołach prowadzone są zadania z 

zakresu profilaktyki społecznej i obejmują dia-

gnozowanie i monitorowanie ņrodowiska 

uczniowskiego w zakresie realizacji szkolnych 

programów profilaktycznych oraz zadania 

związane z zorganizowaniem i prowadzeniem 

ņwietlic ņrodowiskowych.  
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W 2009 roku w 16 szkołach uruchomiono 

25 grup socjoterapeutycznych. Program ten 

skierowany jest do dzieci pochodzących z ro-

dzin dotkniętych problemem narkotycznym i 

alkoholowym oraz innymi czynnikami zakłóca-

jącymi prawidłowy rozwój rodziny. Ponadto w 

szkołach realizowane są 23 programy profilak-

tyczne takie jak: ŉycie bez nałogów, Alkohol 

kradnie Ŋycie, Szkoła bez przemocy, Narkotyki 

albo Ŋycie itp. Ponadto w szkołach upowszech-

niono procedury postępowania nauczycieli i 

metody współpracy z Policją w sytuacjach za-

groŊenia dzieci oraz młodzieŊy przestępczoņcią 

i demoralizacją. 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Radomiu poinformowała, Ŋe w 

okresie styczeń-paňdziernik 2009 roku na tere-

nie miasta Radomia zatrzymano 14 nieletnich 

chłopców będących pod wpływem alkoholu, 

których osadzono w Policyjnej Izbie Dziecka, 

28 nieletnich, którzy posiadali przy sobie narko-

tyki. Ponadto skierowano 11 wniosków do       

Sądu Rodzinnego i Nieletnich na osoby nielet-

nie będące pod wpływem alkoholu. W celu 

uņwiadomienia rodzicom skutków zagroŊeń 

narkomanią i alkoholizmem Komenda Miejska 

Policji prowadzi rozmowy i pogadanki dotyczą-

ce: znajomoņci dostępnych na rynku narkoty-

ków, rozpoznawania u dzieci objawów ņwiad-

czących o zaŊywaniu narkotyków, poznania 

przyczyn nałogów, moŊliwoņci podejmowania 

działań profilaktycznych itp. 

Komendant StraŊy Miejskiej poinformował, Ŋe 

w okresie od stycznia do paňdziernika 2009 ro-

ku funkcjonariusze StraŊy Miejskiej skontrolo-

wali: 

- prewencyjnie 11 662 obiekty bezpoņrednio 

przylegających do szkół oraz przeprowadzili 

1016 kontroli. Ponadto przeprowadzili w 

obecnoņci przedstawiciela szkoły rozmowy z 

89 rodzicami na temat wychowania dzieci i 

218 uczniami sprawiającymi trudnoņci wy-

chowawcze. Do Sądu Rodzinnego i Nielet-

nich skierowano 5 wniosków o ukaranie. 

3. Dyrektor Oņrodka Interwencji Kryzysowej w 

Radomiu poinformował, Ŋe przemoc w rodzinie 

jest jednym z powaŊniejszych problemów spo-

łecznych. W Radomiu funkcjonuje Gminny Sys-

tem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

który precyzuje działania, cele, okreņla grupy 

objęte działaniem systemowym oraz wskazuje 

inne podmioty (instytucje, słuŊby, organizacje) 

działające w tym systemie. 

 

 

Grupy systemowe objęte działaniem to: 

- osoby poszkodowane na skutek przemocy w 

rodzinie (dzieci współmałŊonkowie), partne-

rzy w związkach nieformalnych, ludzie starsi 

i osoby niepełnosprawne, 

- sprawcy przemocy w rodzinie, 

- ņwiadkowie przemocy w rodzinie 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie realizuje swoje zadania w oparciu 

o 5 podstawowych priorytetów: 

a. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzi-

nie, 

b. Podnoszenie ņwiadomoņci i wraŊliwoņci 

społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

c. Szkolenie osób, organizacji, słuŊb zajmują-

cych się przeciwdziałaniem przemocy w ro-

dzinie, 

d. Działania podejmowane w zakresie zapew-

nienia ochrony i udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą, 

e. Oddziaływanie na sprawców przemocy. 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Radomiu poinformowała, Ŋe w 

okresie od stycznia do paňdziernika 2009 roku 

na terenie miasta Radomia przeprowadzono 

ogółem 775 interwencji domowych, w tym za-

kończonych sporządzeniem Niebieskiej Karty – 

421. W wyniku przemocy domowej poszkodo-

wanych zostało 815 osób w tym 411 kobiet i 

256 małoletnich do 13 roku Ŋycia. Głównymi 

sprawcami byli męŊczyňni - 415 osób, 

179 sprawców znajdowało się pod wpływem 

alkoholu. W celu przeciwdziałania zjawisku 

przemocy w rodzinie Komenda Miejska Policji 

w Radomiu współpracuje z organizacjami         

pozapolicyjnymi (MOPS, Oņrodek Interwencji 

Kryzysowej) i Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 

Ponadto organizowane są dyŊury: dzielnico-

wych wraz z pracownikami socjalnymi MOPS i 

policjantów w katolickim telefonie zaufania - 

Linia Braterskich Serc. 

Komendant StraŊy Miejskiej poinformował, 

Ŋe działania StraŊy Miejskiej w temacie prze-

mocy w rodzinie ograniczają się do informo-

wania osób pokrzywdzonych (ich praw i obo-

wiązków). Ponadto funkcjonariusze StraŊy 

Miejskiej współpracują z Placówką Wielofunk-

cyjną „Słoneczny Dom” przy ul. Kolberga 19 w 

Radomiu, do której trafiły dzieci z powodu 

trudnych warunków Ŋyciowych (socjalno - by-

towych), oraz o wysokim stopniu zdemoralizo-

wania. 
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4. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratun-

kowego w Radomiu poinformował, Ŋe Radom-

ska Stacja Pogotowia udziela ņwiadczeń zdro-

wotnych w trzech zakresach tj; 

- Ratownictwo medyczne -ņwiadczenia reali-

zowane przez całą dobę (w skład wchodzi 

6 specjalistycznych zespołów ratownictwa 

medycznego i 3 podstawowe zespoły ra-

townictwa medycznego). 

- Zespół wyjazdowy neonatologiczny – funk-

cjonuje przez cała dobę, 

- Podstawowa Opieka Zdrowotna- realizowa-

na w dni powszednie w godzinach 18 - 8 

oraz w soboty, ņwięta i dni wolne od pracy 

całodobowo. W okresie od stycznia do 

wrzeņnia 2009 roku Radomska Stacja Pogo-

towia Ratunkowego udzieliła ņwiadczeń 

zdrowotnych: 

- zespół wyjazdowy neonatologiczny – 

108 razy, 

- specjalistyczne zespoły ratownictwa me-

dycznego – 15 328 razy, 

- podstawowe zespoły ratownictwa me-

dycznego – 11 424 razy, 

5. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miej-

skiej Policji w Radomiu poinformowała, Ŋe do 

najbardziej zagroŊonych linii autobusowych za-

licza się linie: nr 6 na odcinku od ulicy Grzecz-

narowskiego do ul Okulickiego, linię nr 7 na 

odcinku od ulicy Kelles -Krauza do Dworca 

PKP, linię nr 9 na odcinku od ul. Struga do 

Dworca PKP, linię nr 11 na odcinku od ulicy 

Grzecznarowskiego do ul. Rodziny Winczew-

skich oraz linię 23 na odcinku od Dworca PKP 

do przystanku ul. Malczewskiego. W celu po-

prawy bezpieczeństwa w ņrodkach komunikacji 

publicznej w okresie od stycznia do listopada 

2009 roku KMP w Radomiu zorganizowała na-

stępujące działania: 

- patrole w ņrodkach komunikacji publicznej – 

22, 

- patrole szkolne (dzielnicowy i funkcjonariusz 

StraŊy Miejskiej) - 43, 

- działania prewencyjne ukierunkowane na 

bezpieczeństwo w ņrodkach komunikacji 

publicznej – 36. 

Komendant StraŊy Miejskiej poinformował, 

Ŋe w okresie od stycznia do paňdziernika 2009 

roku funkcjonariusze StraŊy Miejskiej skontro-

lowali 624 autobusy MPK, 567 przystanków  

autobusowych, udzielono asysty dla kontrole-

rów biletów – 338 razy. Ponadto zatrzymano 

3 sprawców wybijających szyby w autobusach 

MPK. Ukarano MK 15 osób na sumę 1470zł. 

Ponadto StraŊ Miejska realizowała akcję      

„Nocny autobus”. W ramach tej akcji uzyskano 

następujące wyniki: kontrola autobusów noc-

nych - 112, kontrola przystanków po godz.          

22- 247, wylegitymowano – 44 osoby, pouczo-

no 42 osoby i nałoŊono 2 MK na sumę 200zł. 

Przedstawiciel MPK w Radomiu poinformował, 

Ŋe Zarząd Spółki podjął szereg inicjatyw zmie-

rzających do poprawy bezpieczeństwa przewo-

Ŋonych pasaŊerów w naszym mieņcie a w 

szczególnoņci: 

- organizował spotkania dla kierowców auto-

busów i słuŊb dyspozytorskich z pracowni-

kami Policji i StraŊy Miejskiej na temat szyb-

kiej wymiany informacji dotyczącej prze-

stępstw i zagroŊeń występujących w ņrod-

kach komunikacji miejskiej, 

- analizował zdarzenia, kolizje i wypadki dro-

gowe połączone ze spotkaniami z pracowni-

kami ruchu drogowego policji, 

- wymiana informacji poprzez słuŊby dyspo-

zytorskie dla StraŊy PoŊarnej o zagroŊeniach 

poŊarowych i z Radomską Stacją Pogotowia 

Ratunkowego o zagroŊeniach Ŋycia i zdro-

wia itp. 

Ponadto od stycznia 2010 roku MPK będzie 

wprowadzało systematycznie nowe autobusy 

wyposaŊone w monitoring oraz urządzenia 

przeciwpoŊarowe. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 

Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu 

rocznego na 2009 rok Materiały ňródłowe doty-

czące wykonania poszczególnych zadań znaj-

dują się w dokumentacji prowadzonej przez 

komórkę organizacyjną Wydziału Ochrony 

Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

Prezydent Miasta; 

Andrzej Kosztowniak 
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UCHWAŁA Nr 693/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27  

oraz likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  

w Radomiu, ul. 11 Listopada 27. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” w związku z 

art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1592 ze zm.) oraz 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 

i 2 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. 

o systemie oņwiaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r.: 

1) rozwiązuje się Zespół Szkół im. Stanisława 

Staszica w Radomiu, ul 11 Listopada 27; 

2) likwiduje się Szkołę Policealną w Radomiu, 

ul. 11 Listopada 27 wchodzącą w skład zespołu 

szkół wymienionego w pkt 1. 

§ 2. Mienie pozostałe po rozwiązaniu Zespołu 

Szkół im. Stanisława Staszica w Radomiu, 

ul. 11 Listopada 27 przeznacza się na wyposaŊenie 

XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu, 

ul 11 Listopada 27. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 

na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół im. Stani-

sława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po jej ogłoszeniu 

z dniem 31 sierpnia 2010r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 694/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Przedszkolu Publicznemu Nr 24  

w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 9. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5c pkt 1 

i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. 

o systemie oņwiaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.) na wniosek Rady Pedagogicznej Ra-

da Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Z dniem 29 maja 2010r. nadaje się imię 

Janusza Korczaka Przedszkolu Publicznemu Nr 24 

w Radomiu przy ul. Powstańców Ņląskich 9. 

2. W zakresie wynikającym z ust. 1 niniejszego 

paragrafu akt załoŊycielski Przedszkola Publiczne-

go Nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Ņląskich 9 

otrzymuje brzmienie okreņlone w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 24 

w Radomiu, ul. Powstańców Ņląskich 9. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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Załącznik 

do uchwały nr 694/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 22 lutego 2010r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o sys-

temie oņwiaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 694/2010 Rady Miejskiej 

w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Przedszkolu Publicznemu 

Nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Ņląskich 9 

akt załoŊycielski Przedszkola otrzymuje brzmienie: 

 

Przedszkole Publiczne Nr 24 

im. Janusza Korczaka 

w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 9 

 

 
Otrzymują: 

1) Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Ņląskich 9, 

2) Mazowiecki Kurator Oņwiaty w Warszawie, 

3)  a/a. 
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UCHWAŁA Nr 697/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszego (traktu spacerowego). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada Miejska 

w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się dla ciągu pieszego (traktu spa-

cerowego) połoŊonego wzdłuŊ Potoku Północne-

go, na odcinku od ul. Jacka Malczewskiego do 

ul. 25-go Czerwca w Radomiu, oznaczonego nr 1 

na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, 

następującą nazwę: im. prof. Leszka Kołakowskie-

go. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w Ŋycie po upływie 14-tu dni od daty 

ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 704/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

o zmianie uchwały nr 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia 

przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej            

w granicach administracyjnych gminy miasta Radomia, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych  

z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) 

oraz art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 

2000r. Nr 50, poz. 601 z póňniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 548/2009 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie okre-

ņlenia przepisów porządkowych związanych z 

przewozem osób i bagaŊu ņrodkami komunikacji 

miejskiej w granicach administracyjnych gminy 

miasta Radomia, sposobu ustalania wysokoņci 

opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz 

wysokoņci opłaty manipulacyjnej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Regulamin Radomskiego Biletu Elektronicz-

nego stanowi załącznik nr 2” 

2) w załączniku nr 1 do uchwały - Przepisy po-

rządkowe związane z przewozem osób i bagaŊu 

ņrodkami komunikacji miejskiej w granicach 

administracyjnych gminy miasta Radomia, 

sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu 

przewozu osób oraz wysokoņci opłaty manipu-

lacyjnej: 

a) w § 26 ust. 1 pkt 4 i 5 dodaje się wyrazy 

„w wersji papierowej lub elektronicznej”; 

b) w § 31 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:            

„Radomski Bilet Elektroniczny bez aktywne-

go biletu okresowego.”; 

c) w § 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:            

„Sposób przeprowadzenia kontroli biletu w 

formie elektronicznej okreņla Regulamin 

Radomskiego Biletu Elektronicznego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrze-

ņnia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a po-

nadto wywieszona zostanie w autobusach i w 

punktach informacyjnych Miejskiego Zarządu 

Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 704/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 29 marca 2010r. 

 

REGULAMIN 

RADOMSKIEGO BILETU ELEKTRONICZNEGO 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu 

 

I. Stosowana terminologia 

1. MZDIK – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w 

Radomiu. 

2. Radomski Bilet Elektroniczny lub RBE- Karta 

Elektroniczna będąca noņnikiem biletów 

okresowych w formie elektronicznej. 

3. Elektroniczny bilet okresowy - zapis na Karcie, 

uprawniający do wielokrotnych przejazdów 

ņrodkami transportu miejskiego zgodnie z 

obowiązującym Cennikiem Opłat. 

4. Kodowanie - elektroniczne zapisanie biletu 

okresowego na RBE przez terminal kodujący. 
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5. Blokada Karty - blokada dostępu do posiada-

nych na Karcie opłaconych biletów okreso-

wych, przeprowadzana przez MZDiK w przy-

padku zgłoszenia przez uŊytkownika utraty 

lub zniszczenia. 

6. Cennik Opłat - cennik opłat za przejazdy ņrod-

kami komunikacji miejskiej organizowanej 

przez MZDiK. 

7. POK - Punkty Obsługi Klienta prowadzące 

sprzedaŊ elektronicznych biletów okreso-

wych. 

8. COK - Centrum Obsługi Klienta - mieszczące 

się przy ul.Traugutta 2 oraz Traugutta 30/30A, 

przy czym punkt przy ulicy Traugutta 30/30A 

prowadzi pełną obsługę reklamacji RBE. 

9. Paragon - wydruk z terminala kodującego 

potwierdzający dokonanie zakupu, zawierają-

cy datę i godzinę transakcji, opis zakodowa-

nego biletu, cenę biletu, datę początku i koń-

ca waŊnoņci biletu, oznaczenie punktu sprze-

daŊy, numer Karty. 

10. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 13 roku 

Ŋycia. 

11. Opłata- jednorazowa opłata za uŊytkowanie 

karty. 

12. Aktywny bilet okresowy- bilet, który stanowi 

podstawę do przejazdów ņrodkami komuni-

kacji miejskiej w zapisanym na karcie okresie. 

II. Składanie wniosku i wydawanie Karty 

1. Karta elektroniczna jest własnoņcią MZDiK. 

2. Karta moŊe być imienna lub na okaziciela. 

3. Karta na okaziciela wydawana jest za opłatą 

w wysokoņci 10zł / nie wymaga składania 

wniosku/. 

4. Wydanie Karty na okaziciela następuje w 

chwili zakupu biletu okresowego na okazicie-

la. 

5. Karta imienna moŊe być uŊytkowana wyłącz-

nie przez osobę, której dane zostały na niej 

zapisane. 

6. UŊytkownik moŊe posługiwać się tylko jedną 

Kartą imienną. 

7. Wniosek o wydanie Karty imiennej moŊna 

pobrać w COK, wybranych POK oraz ze stro-

ny internetowej MZDiK. Poprawnie wypeł-

niony wniosek naleŊy złoŊyć w COK, wybra-

nych POK lub przesłać pocztą na adres: Cen-

trum Obsługi Klienta ul. Traugutta 30/30A,  

26-600 Radom. Wniosek moŊna równieŊ zło-

Ŋyć za pomocą strony WWW. 

8. Aktualna lista punktów pobierania i składania 

wniosków oraz kodowania biletów dostępna 

jest w COK oraz na stronie internetowej 

MZDiK. 

9. Imienną Kartę odbiera się osobiņcie w 

uzgodnionym z COK terminie, jednak nie 

wczeņniej niŊ w 7 dniu roboczym od dnia zło-

Ŋenia wniosku, za okazaniem dokumentu po-

twierdzającego toŊsamoņć i prawo do ewen-

tualnych ulg. 

10. Warunkiem odbioru Karty imiennej jest zaku-

pienie i zakodowanie na niej biletu okreso-

wego imiennego. 

11. Niekompletnie wypełniony wniosek o wyda-

nie Karty nie jest rozpatrywany. 

12. Istnieje moŊliwoņć zbiorowego wydawania 

Kart instytucjom czy grupom zorganizowa-

nym, po wczeņniejszym uzgodnieniu tego z 

MZDiK. 

13. Wnioskodawca otrzymuje pierwszą Kartę 

imienną bez wnoszenia opłaty. Zwolnienie z 

opłaty obowiązuje przez okres 12 miesięcy od 

daty wydania pierwszego RBE. Po tym okre-

sie opłata wynosi 5zł. 

14. Opłata za duplikat Karty imiennej wynosi 10zł. 

15. KaŊdorazową zmianę danych osobowych 

(imię, nazwisko, adres) wnioskodawca zgła-

sza w COK celem uaktualnienia informacji za-

pisanych na Karcie. Aktualizacja dokonywana 

jest po wypełnieniu przez wnioskodawcę 

wniosku oraz okazaniu pracownikowi COK 

dowodu toŊsamoņci i Karty. Aktualizacja jest 

bezpłatna. 

16. Istnieje moŊliwoņć zamiany karty na okazicie-

la na kartę imienną. 

17. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, 

składa i potwierdza, a takŊe odbiera Kartę ro-

dzic lub opiekun prawny dziecka. 

III. Zasady kodowania  

Radomskiego Biletu Elektronicznego 

1. Karta moŊe być noņnikiem dowolnego typu 

biletu okresowego przewidzianego przez cen-

nik opłat MZDiK 

2. Kodowanie odbywa się w odpowiednio ozna-

kowanych punktach kodowania Radomskiego 

Biletu Elektronicznego lub automatach bileto-

wych. 

3. Urządzenie do kodowania kart dokonuje elek-

tronicznego zapisu biletu okresowego oraz je-

go okresu obowiązywania. 
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4. Na Karcie moŊna równoczeņnie zakodować 

maksymalnie dwa bilety okresowe. 

5. KaŊdorazowo po zakodowaniu biletu okreso-

wego wydawany jest Paragon, który jest pod-

stawą składania ewentualnych reklamacji. 

6. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia waŊnoņci 

biletu okresowego jest równoczeņnie dniem 

jego zakupu, bilet okresowy jest waŊny od go-

dziny zakupu, wskazanej na paragonie. 

7. Zakupu Elektronicznego Biletu Okresowego 

moŊna dokonać maksymalnie z 2- miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

8. Okres i rodzaj zakodowanego biletu moŊna 

sprawdzić w automatach biletowych, COK, 

POK. 

IV. Zasady kontroli  

Radomskiego Biletu Elektronicznego 

1. Karta bez zakodowanego na niej waŊnego bile-

tu okresowego, ani sam paragon nie upowaŊ-

niają do korzystania z przejazdów ņrodkami 

komunikacji miejskiej organizowanej przez 

MZDiK. 

2. W czasie kontroli pasaŊer zbliŊa Kartę do czyt-

nika kontrolerskiego w sposób umoŊliwiający 

odczytanie zawartoņci Karty, a takŊe na Ŋądanie 

kontrolera okazuje dokument uprawniający do 

przejazdów ulgowych zgodnie z obowiązują-

cym wykazem osób i dokumentów uprawniają-

cych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów 

autobusami komunikacji miejskiej. 

3. Terminal kontrolerski odczytuje informacje o 

zakodowanych na Karcie biletach okresowych 

oraz niezbędne dane osobowe uŊytkownika. 

4. Urządzenie kontrolerskie (czytnik) sygnalizuje 

wynik kontroli. 

5. W przypadku stwierdzenia braku waŊnego RBE 

lub dokumentu uprawniającego do przejazdu 

ulgowego Kontroler jest upowaŊniony do na-

kładania i pobierania za pokwitowaniem opłaty 

dodatkowej zgodnie z procedurą okreņloną w 

rozdziale VI Kontrola Biletów załącznika nr 1 do 

uchwały 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 

dnia 25 maja 2009r. 

V. Zasady reklamacji  

Radomskiego Biletu Elektronicznego 

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem RBE 

moŊna składać w formie pisemnej w COK. 

2. Reklamacja powinna zawierać: datę sporzą-

dzenia, imię, nazwisko i adres zamieszkania 

osoby składającej reklamację, tytuł oraz uza-

sadnienie reklamacji, wykaz załączonych do-

kumentów, podpis osoby uprawnionej do 

składania reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez kierownika 

COK w terminie 7 dni od dnia jego otrzyma-

nia, a odwołania od ww. rozstrzygnięć rozpa-

trywane są przez Dyrektora MZDiK w ciągu 

30 dni od dnia jego wniesienia. 

4. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną moŊna 

wymienić w COK. 

5. Utratę Karty imiennej (zagubienie, kradzieŊ, 

zniszczenie) naleŊy pisemnie zgłosić w COK. 

Karta utracona zostaje zablokowana. Klient 

otrzymuje nową Kartę. Opłata manipulacyjna 

za odtworzenie zakodowanych na Karcie da-

nych wynosi 10 PLN. 

6. Do odtworzenia elektronicznego biletu okre-

sowego z utraconej imiennej Karty niezbędny 

jest Paragon. Elektroniczny bilet okresowy 

odtwarzany jest po uprzedniej weryfikacji Pa-

ragonu w systemie informatycznym rejestru-

jącym sprzedaŊ. 

7. Brak jest moŊliwoņci odtworzenia Elektro-

nicznego biletu okresowego na karcie na oka-

ziciela. 

8. Paragon zniszczony w stopniu uniemoŊliwia-

jącym odczytanie znajdujących się na nim in-

formacji nie moŊe być podstawą reklamacji 

ani odtworzenia biletów okresowych zapisa-

nych na Karcie. 

9. Dopuszcza się w COK zwrot biletów z pobra-

niem naleŊnoņci za następujące rodzaje bile-

tów: 

 aktywne bilety okresowe imienne, z tym, 

Ŋe nominalną wartoņć biletu dzieli się 

przez liczbę dni, na jakie zakodowany zo-

stał bilet. Kwotę do zwrotu uzyskuje się, 

mnoŊąc uzyskany iloraz przez liczbę pozo-

stałych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do 

ostatniego dnia jego waŊnoņci pomniej-

szoną o opłatę manipulacyjną w wysoko-

ņci 20% wartoņci nominalnej biletu. 

 nieaktywne bilety okresowe imienne z 

tym, Ŋe wartoņć biletu pomniejsza się o 

opłatę manipulacyjną w wysokoņci 10% 

wartoņci nominalnej biletu. 

 istnieje moŊliwoņć przekodowania waŊno-

ņci biletu okresowego przed terminem na 

jaki został wydany z zastrzeŊeniem pkt III 

ppkt 7. 

10. zwrotu biletów, o których mowa w § 9 wraz z 

pobraniem naleŊnoņci moŊna dokonać po 

uprzednim podpisaniu odpowiedniego 
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oņwiadczenia i okazaniu dokumentu toŊsa-

moņci i zwrotu dokumentu zakupu biletu/ pa-

ragon, rachunek/faktura/. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

takich jak likwidacja, zawieszenie lub zmiana 

trasy linii skutkującej zaprzestaniem obsługi 

komunikacyjnej danego obszaru, pasaŊerowi 

zwracającemu bilet okresowy imienny na 

1 linię zwraca się nominalną wartoņć biletu 

dzieloną przez liczbę dni, na jakie zakodowa-

ny został bilet. Kwotę do zwrotu uzyskuje się 

mnoŊąc uzyskany iloraz przez liczbę pozosta-

łych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do 

ostatniego dnia jego waŊnoņci. W takiej sytu-

acji nie pobiera się od pasaŊera opłaty mani-

pulacyjnej. 

12. Rodzaj biletu okresowego moŊna zmienić w 

ciągu 1 godziny od chwili jego zakupu tylko w 

POK w którym kodowano bilet, na podstawie 

paragonu i posiadanej karty. 

13. Podmioty zakupujące bilety okresowe na fak-

turę mogą dokonać tego tylko w COK. 

VI. Zasady właściwego posługiwania się  

Radomskim Biletem Elektronicznym 

1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikol-

wiek sposób uszkadzać mechanicznie 

(np. dziurkując, obcinając). 

2. Karty nie naleŊy naraŊać na oddziaływanie wy-

sokich i niskich temperatur, a takŊe ņrodków 

chemicznych, silnych pól magnetycznych lub 

elektrycznych. 

3. Kartę moŊna bezpiecznie przechowywać i uŊyt-

kować wraz z innymi kartami tego typu (np. z 

kartami płatniczymi). 
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UCHWAŁA Nr 705/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2008r.  

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej  

w granicach administracyjnych gminy miasta Radomia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi zmiana-

mi), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o 

cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z póňniejszymi 

zmianami) oraz art. 4 pkt 7a ustawy z dnia 6 wrze-

ņnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 

2007r. Nr 125, poz. 874 z póňniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 404/2008 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 27 paňdziernika 2008r. w sprawie 

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 

w komunikacji miejskiej w granicach administra-

cyjnych gminy miasta Radomia załącznik nr 1 – 

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w komuni-

kacji miejskiej w granicach administracyjnych 

Gminy Miasta Radomia otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Ceny biletów za przewozy osób: 

I. Bilety w formie papierowej: 

 

Rodzaj biletu Cena biletu (zł) 

normalny ulgowy 

1. Jednorazowy 2,10 1,05 

1a. Jednorazowy specjalny- kupowany u kierowcy 3,00 1,50 

2. Karnet 10- przejazdowy 18,00 9,00 

3. Na okaziciela 24-godzinny na wszystkie linie 8,00 4,00 

 

 

II. Bilety w formie papierowej i elektronicznej (Radomski Bilet Elektroniczny) 

 

Rodzaj biletu Cena biletu (zł) 

normalny ulgowy 

Bilet imienny  

1. Miesięczny na 1 linię 52,00 26,00 

2. Miesięczny na 2 linie 58,00 29,00 

3. Miesięczny na wszystkie linie 72,00 36,00 

4. Okresowy 150-dniowy na wszystkie linie 320,00 160,00 

5. Okresowy 90-dniowy na wszystkie linie 200,00 100,00 

6. Okresowy 30-dniowy na 1 linię 52,00 26,00 

7. Okresowy 30-dniowy na 2 linie 58,00 29,00 

8. Okresowy 30-dniowy na wszystkie linie 72,00 36,00 

9. Okresowy 15-dniowy na 1 linię 28,00 14,00 

10. Okresowy 15-dniowy na 2 linię 30,00 15,00 

11. Okresowy 15-dniowy na wszystkie linie 38,00 19,00 
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Bilet na okaziciela  

12. Na okaziciela 30-dniowy na wszystkie linie 90,00 45,00 

13. Na okaziciela 15-dniowy na wszystkie linie 48,00 24,00 

14. Na okaziciela 7-dniowy na wszystkie linie 26,00 13,00 

 

2. Bilety wyszczególnione w częņci II w formie 

papierowej obowiązują do 28 lutego 2011r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrze-

ņnia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a po-

nadto wywieszona zostanie w autobusach i w 

punktach informacyjnych Miejskiego Zarządu 

Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 709/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33  

w Radomiu, ul. Kolberga 5. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 5c 

pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 

1991r. o systemie oņwiaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z póňn. zm.) uchwala się, co nastę-

puje: 

§ 1. Z dniem 29 maja 2010r. nadaje się imię 

Kawalerów Orderu Uņmiechu Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 33 w Radomiu przy ul. Kolber-

ga 5. 

§ 2. W zakresie wynikającym z § 1 akt załoŊy-

cielski Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w 

Radomiu otrzymuje brzmienie okreņlone w za-

łączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 

na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawo-

wej Nr 33 w Radomiu, ul. Kolberga 5. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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Załącznik 

do uchwały nr 709/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 29 marca 2010r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 

1991r. o systemie oņwiaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 709/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Kawalerów Orderu Uņmiechu 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 w Radomiu, ul. Kolberga 5. 

akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 otrzymuje brzmienie: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Radomiu, ul. Kolberga 5. 

 

 

Do obwodu szkoły należą: 

Batorego, 25 Czerwca nr 52-do końca (str.pa.), Fałata, Filtrowa, Grzybowska, Katowicka, Kolberga, Lindego, 

Młynarska, Olsztyńska do nr 27 (str. parzysta i nieparzysta), Sadkowska, Siemiradzkiego, Sienna, Struga od 

nr 62 do 78 (str. pa), Szklana, Wodna, Zbrowskiego nr 181 (str. np.) i nr 2 – 76 (str. pa), ŉeromskiego nr 75 – 

do końca (str. np.) i od nr 112 do końca (str. pa.). 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Radomiu, ul. Kolberga 5, 

2. Mazowiecki Kurator Oņwiaty w Warszawie, 

3.  a/a. 

 

 

 

1211 
12 11 

UCHWAŁA Nr 710/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie przejęcia, na okres 20 lat, utrzymania nowo wybudowanego odcinka obwodnicy południowej  

od granic administracyjnych miasta Radomia do połączenia z drogą krajową nr 7,  

przebiegającego przez teren gminy Kowala. 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12, 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póň-

niejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr 

448/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lu-

tego 2009r. w sprawie przystąpienia do współdzia-

łania z Gminą Kowala w zakresie realizacji drogi 

publicznej – „Budowa obwodnicy południowej w 

Radomiu” łączącej drogi nr 7 i nr 12, przebiegają-

cej przez teren gminy miasta Radomia i teren 

gminy Kowala, Rada Miejska w Radomiu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. WyraŊa się wolę przejęcia przez Gminę 

Miasta Radomia utrzymania, na okres 20 lat, no-

wo wybudowanego odcinka obwodnicy połu-

dniowej od granic administracyjnych miasta Ra-

domia do połączenia z drogą krajową nr 7, prze-

biegającego przez teren gminy Kowala. 
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§ 2. Ņrodki na cel okreņlony w § 1 będą rezer-

wowane w budŊecie miasta Radomia, w oparciu o 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa a w 

szczególnoņci ustawy o drogach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 715/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew na terenie Parku Planty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.1) oraz art. 44 

ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 

151, poz. 1220) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Uznaje się za pomniki przyrody niŊej 

wymienione drzewa: 

1. Klon srebrzysty o obw. mierzonym na wysoko-

ņci 130cm - 273cm. 

2. Klon srebrzysty o obw. mierzonym na wysoko-

ņci 130cm - 241,5cm. 

rosnące na terenie parku Planty w obrębie 

działki oznaczonej nr ew. 5 (ark. 91, obr. 0070) 

stanowiącej własnoņć Gminy Miasta Radomia. 

2. PołoŊenie pomników przyrody, o których 

mowa w ust. 1 okreņlono na mapie stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

§ 2. Szczególnymi celami ochrony drzew, o któ-

rych mowa w § 1 są: 

1) utrzymanie we właņciwym stanie tworów przy-

rody; 

2) ochrona cennych skupisk zieleni w gminie; 

3) edukacja ekologiczna; 

4) kształtowanie właņciwych postaw człowieka 

wobec przyrody. 

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których 

mowa w § 1, sprawuje Prezydent miasta Radomia. 

§ 4. W stosunku do ustanowionych pomników 

przyrody wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 

drzew; 

2) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby wokół 

drzew; 

3) umieszczania na drzewach tablic reklamowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 716/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz. 

2001r., Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 12 

pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzą-

dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 

z póňn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 38/2002 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Radomia zmienionej 

uchwałami: nr 708/2005 z dnia 24 paňdziernika 

2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia, 

nr 113/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r.w sprawie 

zmiany Statutu Miasta, nr 255/2008 z dnia 

28 stycznia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Mia-

sta, nr 412/2008 z dnia 27 paňdziernika 2008r. w 

sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia, 

nr 482/2009 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie 

zmiany Statutu Miasta, nr 677/2010 z dnia 

25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Mia-

sta Radomia wprowadza się następujące zmiany: 

W załączniku nr 6 do Statutu Miasta Radomia 

„Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, 

spółek prawa handlowego oraz innych podmio-

tów i jednostek” w pkt III dodaje się ppkt nr 4 w 

brzmieniu „ Powiatowa Stacja Sanitarno - Epide-

miologiczna, Radom, ul. Aleksandrowicza”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi 

Miasta. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr 718/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych  

o uprawnieniach szkół i placówek publicznych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-

dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 

z póňn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 

pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzą-

dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 

1592 z póňn. zm.), w związku z art. 90 ust. 4 usta-

wy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty 

(j.t.. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm.) 

Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach 

szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela 

się dotacji na kaŊdego ucznia w wysokoņci równej 

kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego 

typu i rodzaju szkoły w częņci oņwiatowej sub-

wencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ra-

dom. 

2. Niepublicznym przedszkolom udziela się do-

tacji na kaŊdego ucznia w wysokoņci równej 80% 

wydatków bieŊących ustalonych w budŊecie po-

noszonych w przedszkolach publicznych prowa-

dzonych przez Gminę Miasta Radomia w przeli-

czeniu na jednego ucznia z tym, Ŋe na ucznia nie-

pełnosprawnego udziela się dotacji w wysokoņci 

równej kwocie przewidzianej na niepełnospraw-

nego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolne-

go w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej otrzy-

mywanej przez Miasto Radom. 
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3. Niepublicznym punktom przedszkolnym, w 

których zajęcia prowadzone są przez 8 godzin 

dziennie przez 5 dni w tygodniu udziela się dotacji 

na kaŊdego ucznia w wysokoņci równej 80% wy-

datków bieŊących ponoszonych na jednego ucznia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Gminę Miasta Radomia z tym, Ŋe na ucznia nie-

pełnosprawnego udziela się dotacji w wysokoņci 

nie niŊszej niŊ kwota przewidziana na niepełno-

sprawnego ucznia przedszkola i oddziału przed-

szkolnego w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto Radom. 

4. Niepublicznym punktom przedszkolnym 

niewymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu 

udziela się dotacji na kaŊdego ucznia w wysokoņci 

równej 40% wydatków bieŊących ustalonych w 

budŊecie ponoszonych w przedszkolach publicz-

nych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia 

na jednego ucznia z tym, Ŋe na ucznia niepełno-

sprawnego udziela się dotacji w wysokoņci nie 

niŊszej niŊ kwota przewidziana na niepełnospraw-

nego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolne-

go w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej otrzy-

mywanej przez Miasto Radom. 

5. Niepublicznym zespołom wychowania 

przedszkolnego udziela się dotacji na kaŊdego 

ucznia w wysokoņci równej 40% wydatków bieŊą-

cych ustalonych w budŊecie ponoszonych w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Gminę Miasta Radomia na jednego ucznia z tym, 

Ŋe na ucznia niepełnosprawnego udziela się dota-

cji w wysokoņci nie niŊszej niŊ kwota przewidziana 

na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i od-

działu przedszkolnego w częņci oņwiatowej sub-

wencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ra-

dom. 

6. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach 

szkół publicznych niewymienionych w ust. 1 ni-

niejszego paragrafu udziela się dotacji na kaŊdego 

ucznia w wysokoņci równej 50% wydatków bieŊą-

cych ustalonych w budŊecie ponoszonych w szko-

łach publicznych tego samego typu i rodzaju pro-

wadzonych przez Gminę Miasta Radomia w prze-

liczeniu na jednego ucznia. W przypadku ucznia 

kształcącego się w zawodzie medycznym kwotę 

dotacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniej-

szego ustępu, powiększa się o kwotę wagi prze-

widzianej z tego tytułu w częņci oņwiatowej sub-

wencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ra-

dom. 

7. Placówkom niepublicznym, o których mowa 

w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o 

systemie oņwiaty, udziela się dotacji na kaŊdego 

wychowanka w wysokoņci nie niŊszej niŊ kwota 

przewidziana na jednego wychowanka tego rodza-

ju placówki w częņci oņwiatowej subwencji ogól-

nej otrzymanej przez Gminę Miasta Radomia, a w 

przypadku niepublicznych oņrodków umoŊliwiają-

cych realizację obowiązku rocznego przygotowa-

nia przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obo-

wiązku nauki dzieciom i młodzieŊy upoņledzonej 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewa-

lidacyjno-wychowawczych, a takŊe dzieciom i 

młodzieŊy z upoņledzeniem umysłowym ze sprzę-

Ŋonymi niepełnosprawnoņciami udziela się dotacji 

w wysokoņci równej kwocie przewidzianej na jed-

nego wychowanka tego samego rodzaju oņrod-

ków w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto Radom. 

§ 2.1. Dotacja udzielana jest na pisemny wnio-

sek organu prowadzącego szkołę/przedszkole/ 

placówkę niepubliczną w terminie do 30 wrzeņnia 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 

zawierać: 

1) nazwę i adres szkoły/przedszkola/placówki, 

2) nazwę i adres organu prowadzącego, 

3) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki, 

4) nazwę zawodu w przypadku szkoły prowadzą-

cej kształcenia zawodowe lub nazwę profilu 

kształcenia ogólnozawodowego w przypadku 

liceum profilowanego, 

5) numer i datę wydania zaņwiadczenia o wpisie 

szkoły/przedszkola/placówki do ewidencji, 

6) w przypadku szkoły – numer i datę wydania 

decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, 

7) planowaną liczbę uczniów/wychowanków w 

okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie 

od wrzeņnia do grudnia, 

8) nazwę i numer rachunku bankowego na który 

ma być przekazywana dotacja. 

3. Organ prowadzący szkołę/przedszkole/ pla-

cówkę niepubliczną przekazuje w terminie do 

siódmego dnia kaŊdego miesiąca informację o 

aktualnej liczbie uczniów/wychowanków. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna 

zawierać: 

1) nazwę i adres szkoły/przedszkola/placówki, 

2) nazwę i adres organu prowadzącego, 

3) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki, 

4) nazwę zawodu w przypadku szkoły prowadzą-

cej kształcenie zawodowe lub nazwę profilu 

kształcenia ogólnozawodowego w przypadku 

liceum profilowanego, 

5) numer i datę wydania zaņwiadczenia o wpisie 

szkoły/przedszkola/placówki do ewidencji, 
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6) w przypadku szkoły – numer i datę wydania 

decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, 

7) aktualną liczbę uczniów/wychowanków według 

stanu na pierwszy dzień kaŊdego miesiąca. 

§ 3. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu 

częņciach w terminie do ostatniego dnia kaŊdego 

miesiąca. 

§ 4.1. Organ prowadzący szkołę/przedszkole/ 

placówkę niepubliczną składa rozliczenie przyzna-

nej dotacji za kaŊdy miesiąc narastająco od po-

czątku roku budŊetowego wraz z faktyczną liczbą 

uczniów / wychowanków. 

2. Termin przekazania informacji, o której mo-

wa w § 2 ust. 3, dotyczy równieŊ rozliczenia przy-

znanej dotacji. 

§ 5.1. Prawidłowoņć wykorzystania dotacji pod-

lega kontroli. 

2. Kontrola obejmuje w szczególnoņci zgod-

noņć ze stanem faktycznym danych podawanych 

w rozliczeniu przyznawanych dotacji oraz ustale-

nie czy dotacja została wykorzystana wyłącznie na 

pokrycie wydatków bieŊących związanych z reali-

zacją zadań szkoły/przedszkola/placówki. 

3. Kontroli dokonuje osoba upowaŊniona przez 

Prezydenta Miasta Radomia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Radomia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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UCHWAŁA Nr L/395/2010 

RADY MIASTA ZĄBKI 

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach  

w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 

i 6 i art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o 

systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572, z póňn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. 

zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 wrzeņnia 2010r. Filię Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Ząbkach z siedzibą przy 

ul. Koņcielnej 2, przekształca się w odrębną jed-

nostkę organizacyjną- Szkołę Podstawową Nr 3 

w Ząbkach, zwaną dalej „Szkołą”. 

§ 2. Akt załoŊycielski Szkoły stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały. 

§ 3. Organizację Szkoły okreņla statut stano-

wiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4.1. Uczniom przekształcanej Filii zapewnia 

się moŊliwoņć kontynuacji nauki w Szkole. 

2. Rodzeństwo dzieci będących uczniami prze-

kształcanej Filii, a mieszkających poza obwodem 

Szkoły, ma moŊliwoņć nauki w Szkole, pod wa-

runkiem, Ŋe po przyjęciu wszystkich chętnych 

dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły będą 

wolne miejsca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Ząbki i dyrektorowi Szkoły. 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrze-

ņnia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki: 

Sławomir Ziemski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr L/395/2010 

Rady Miasta Ząbki 

z dnia 17 marca 2010r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZĄBKACH 

 

§ 1. 

Z dniem 1 wrzeņnia 2010r. zakłada się szkołę publiczną o nazwie: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach z siedzibą przy ul. Kościelnej 2 w Ząbkach. 

§ 2. 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach obejmuje ulice: 

Akacjowa, Andersena od nr 6 do ul. ŉołnierskiej, Baczyńskiego, Baņniowa, Chełmońskiego, Dzika, Jagielloń-

ska, Jasna, Kaszubska, Kopernika, Koņcielna, Krasickiego, Maczka, Malczewskiego, Mazowiecka, Podleņna, 

Powstańców od nr 20 do ul. ŉołnierskiej, RóŊana od nr 8 do nr 18, SzwoleŊerów od nr 80 do nr 140, Wybic-

kiego, Złota. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki: 

Sławomir Ziemski 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr L/395/2010 

Rady Miasta Ząbki 

z dnia 17 marca 2010r. 

 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZĄBKACH 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Ząbkach. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach, zwana 

dalej „Szkołą”, jest szkołą publiczną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 7 wrzeņnia 

1991r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572, z póňn. zm.). 

3. Siedziba Szkoły znajduje się przy ulicy Koņciel-

nej 2 w Ząbkach. 

4. Szkoła jest samorządową jednostką budŊeto-

wą. 

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto 

Ząbki. 

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje 

Mazowiecki Kurator Oņwiaty. 

§ 2. 

1. Podstawę prawną działalnoņci szkoły stanowi 

uchwała nr L/395/2010 Rady Miasta Ząbki z 

dnia 17 marca 2010r. w sprawie przekształcenia 

Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w 

Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 

6 lat. 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 3. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z 

przepisów prawa oraz uwzględniające Pro-

gram Wychowawczy i Szkolny Program Profi-

laktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb ņrodowiska szkolnego. 

2. Program Wychowawczy i Szkolny Program 

Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna. 

3. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie 

uczniom moŊliwoņci pełnego rozwoju intelek-

tualnego i fizycznego w warunkach poszano-

wania ich godnoņci oraz wolnoņci ņwiatopo-

glądowej i wyznaniowej. 

4. Szkoła realizuje zadania i cele okreņlone w 

ustawie z dnia 7 wrzeņnia 1991r.o systemie 
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oņwiaty oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, a w szczególnoņci: 

1) umoŊliwia zdobycie wiedzy i umiejętnoņci 

niezbędnych do uzyskania ņwiadectwa 

ukończenia Szkoły; 

2) kształtuje ņrodowisko wychowawcze 

sprzyjające realizowaniu celów i zasad, 

okreņlonych w ustawie, stosownie do wa-

runków Szkoły i wieku uczniów, mając na 

uwadze nadrzędną ideę - dobro dziecka; 

3) w granicach swoich moŊliwoņci zapewnia 

opiekę zdrowotną i pedagogiczną oraz wa-

runki wspomagające twórczy rozwój dzie-

ci. 

5. Celem Szkoły jest wychowanie człowieka 

kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, 

twórczego, wraŊliwego, otwartego na potrze-

by drugiego człowieka, prawego i tolerancyj-

nego, mającego poczucie więzi ze swoją Oj-

czyzną, miejscowoņcią i regionem. 

6. Zadaniem Szkoły w zakresie nauczania jest: 

1) nauka poprawnego i swobodnego wypo-

wiadania się, pisania i czytania ze zrozu-

mieniem; 

2) poznanie wymaganych pojęć i zdobycie 

rzetelnej wiedzy na poziomie umoŊliwiają-

cym co najmniej kontynuację nauki na na-

stępnym etapie kształcenia; 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko 

pamięciowego opanowania przekazywa-

nych wiadomoņci; 

4) rozwijanie zdolnoņci dostrzegania róŊnego 

rodzaju związków i zaleŊnoņci oraz rozwi-

janie zdolnoņci myņlenia analitycznego i 

syntetycznego; 

5) przekazywanie wiadomoņci przedmioto-

wych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia ņwiata, ludzi i siebie; 

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i 

Ŋycia społecznego, 

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodo-

wej na tle kultury europejskiej. 

7. W zakresie kształcenia umiejętnoņci i wyko-

rzystywania zdobywanej wiedzy zadaniem 

Szkoły jest stworzenie uczniom warunków do 

nabywania następujących umiejętnoņci: 

1) planowania, organizowania i oceniania 

własnej nauki; 

2) skutecznego porozumiewania się w roŊ-

nych sytuacjach; 

3) prezentacji własnego zdania; 

4) poszanowania poglądów innych ludzi 

oraz poprawnego posługiwania się języ-

kiem ojczystym; 

5) współdziałania i pracy w zespole; 

6) budowania więzi międzyludzkich oraz re-

spektowania i przestrzegania obowiązu-

jących w społeczeństwie norm; 

7) poszukiwania, porządkowania i wykorzy-

stywania informacji z róŊnych ňródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technolo-

gią informacyjną; 

8) zastosowania w praktyce zdobytej wie-

dzy oraz tworzenia potrzebnych do-

ņwiadczeń i nawyków; 

9) rozwijania sprawnoņci umysłowych i 

osobistych zainteresowań; 

10) stosowania metod i technik negocjacyj-

nego rozwiązywania konfliktów i pro-

blemów. 

8. Zadania wychowawcze Szkoły to: 

1) stworzenie uczniom ņrodowiska do 

wszechstronnego rozwoju osobowego    

(intelektualnego, psychicznego, społecz-

nego, zdrowotnego, estetycznego, moral-

nego i duchowego); 

2) rozwijanie dociekliwoņci poznawczej, ukie-

runkowanej na poszukiwanie prawdy, do-

bra i piękna w ņwiecie; 

3) uņwiadomienie uczniom Ŋyciowej uŊytecz-

noņci poszczególnych przedmiotów na-

uczania, a takŊe całej edukacji; 

4) wpajanie samodzielnoņci w dąŊeniu do 

dobra (w wymiarze indywidualnym i spo-

łecznym); 

5) zmierzanie do wskazania uczniom drogi 

rzetelnej pracy jako ņrodka do osiągnięcia 

celów Ŋyciowych i znalezienia swojego 

miejsca w ņwiecie; 

6) uczenie szacunku dla dobra wspólnego ja-

ko podstawy Ŋycia społecznego, przygo-

towanie do Ŋycia w rodzinie, społecznoņci 

lokalnej i państwie oraz wpajanie zasad 

kultury Ŋycia codziennego; 

7) wpajanie poszanowania i przestrzegania 

norm społecznych, moralnych i prawnych; 

8) przygotowanie do rozpoznawania wartoņci 

moralnych, dokonywania wyborów i hie-

rarchizacji wartoņci oraz umoŊliwienie do-

skonalenia się; 
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9) kształtowanie w uczniach postawy dialo-

gu, umiejętnoņci słuchania i rozumienia 

innych i ich poglądów oraz szanowania 

tych poglądów; 

10) kształtowanie umiejętnoņci współdziałania 

i współtworzenia w Szkole wspólnoty. 

9. Szkoła dba o bezpieczeństwo oraz zapewnia 

ochronę Ŋycia uczniów i warunki pobytu w 

Szkole poprzez: 

1) dyŊury nauczycieli przed rozpoczęciem za-

jęć i w czasie przerw zgodnie z harmono-

gramem i regulaminem dyŊurów; 

2) zapewnienie opieki w czasie zajęć pozalek-

cyjnych i nadobowiązkowych; 

3) zapewnienie uczniom pomocy i opieki pe-

dagoga szkolnego, a takŊe stałą współpra-

cę Szkoły z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, policją i innymi instytucja-

mi działającymi na rzecz dzieci; 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na zaję-

ciach; 

5) zapewnienie pobytu w ņwietlicy dzieciom 

oczekującym na zajęcia lub przyjņcie opie-

kuna; 

6) kształcenie komunikacyjne i przeprowa-

dzanie egzaminów na kartę rowerową; 

7) organizowanie zajęć zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) zapewnienie uczniom opieki pielęgniar-

skiej; 

9) utrzymywanie urządzeń i pomieszczeń 

szkolnych w sprawnoņci i czystoņci oraz 

przestrzeganie w tym zakresie zaleceń Sta-

cji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wo-

łominie. 

10. Szkoła, realizując swoje cele i zadania, kieruje 

się dobrem dziecka oraz przestrzega przepi-

sów Konwencji o Prawach Dziecka. 

11. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmio-

towe oraz zespoły problemowo –zadaniowe. 

12. Do zadania zespołów nauczycielskich naleŊy: 

1) współpraca nauczycieli w celu uzgadniania 

i wyboru programów nauczania oraz spo-

sobów ich realizacji; 

2) korelowanie i integrowanie treņci naucza-

nia przedmiotów pokrewnych; 

3) opracowanie arkuszy integracyjnych za-

wierających propozycje tematyczne oraz 

nazwy umiejętnoņci, które uczniowie po-

winni opanować w zamierzonym czasie; 

4) uwzględnianie problematyki ņcieŊek edu-

kacyjnych w szkolnym zestawie progra-

mów nauczania; 

5) wspólne opracowanie wymagań eduka-

cyjnych, szczegółowych kryteriów ocenia-

nia uczniów oraz sposobów pomiaru osią-

gnięć uczniów; 

6) organizowanie wewnątrzszkolnego dosko-

nalenia zawodowego oraz doradztwa me-

todycznego dla początkujących nauczycie-

li; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni 

i laboratoriów przedmiotowych, warszta-

tów szkolnych, a takŊe w uzupełnianiu ich 

wyposaŊenia; 

8) analizowanie i diagnozowanie sytuacji wy-

chowawczej Szkoły oraz opracowywanie 

projektu planu pracy Szkoły na dany rok. 

13. Szczegółowe kryteria oceniania i zachowania 

uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

14. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb roz-

wojowych, w szczególnoņci koła rozwijające 

zdolnoņci i zainteresowania humanistyczne, 

językowe, artystyczne, sportowe i matema-

tyczno-przyrodnicze. Szkoła przygotowuje 

uczniów do konkursów szkolnych i pozasz-

kolnych. 

15. Szkoła organizuje formy opieki i pomocy 

uczniom wymagającym wsparcia z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych tj. 

moŊliwoņć zwolnienia z opłaty składki na 

ubezpieczenie osobowe, umoŊliwienie nieod-

płatnego korzystania ze ņwietlicy szkolnej, 

umoŊliwienie korzystania z nieodpłatnych po-

siłków w stołówce szkolnej, przyznawanie 

stypendiów socjalnych i zapomóg losowych, 

zorganizowanie pomocy pielęgniarskiej i le-

karskiej, organizowanie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych i wyrów-

nawczych oraz gimnastyki korekcyjnej i na-

uczania indywidualnego. 

16. W zakresie udzielania pomocy psychologicz-

nej i pedagogicznej w Szkole przyjmuje się 

następujące zasady działania: 

1) dla wyeliminowania napięć psychicznych, 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń 

szkolnych, uczniowi zapewnia się pomoc 

w ramach zespołu wyrównywania wiedzy 

oraz indywidualną pomoc pedagogiczną 

nauczycieli, pedagoga szkolnego i psycho-

loga; 
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2) w rozwiązywaniu trudnoņci powstałych na 

tle konfliktów rodzinnych zapewnia się 

kontakt wychowawcy, pedagoga i psycho-

loga szkolnego z domem rodzinnym dziec-

ka (wywiad ņrodowiskowy, rozmowa z ro-

dzicami, udzielanie porad i wskazówek 

uczniom mającym trudnoņci w kontaktach 

rówieņniczych i ņrodowiskowych); 

3) pomocy i porad udzielać będzie wycho-

wawca, pedagog szkolny i psycholog po-

przez rozmowy indywidualne z uczniem, 

rodzicami, innymi nauczycielami oraz ko-

legami z grupy. 

17. Postępowanie w przypadku ubiegania się 

ucznia ze specyficznymi trudnoņciami w 

uczeniu o dostosowanie warunków spraw-

dzianu kończącego szkołę podstawową od-

bywa się z uwzględnieniem następujących 

zasad: 

1) uprawnionymi do wydawania opinii są po-

radnie psychologiczno-pedagogiczne; 

2) o wystawienie opinii występuje rodzic 

(opiekun prawny) dziecka ze specyficznymi 

trudnoņciami w uczeniu się do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3) poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

wydaje opinie w oparciu o diagnozę wła-

sną lub diagnozę przeprowadzoną przez 

psychologa szkolnego; 

4) opinię psychologiczną po badaniu odbiera 

od psychologa szkolnego rodzic (opiekun 

prawny) i dostarcza ją do poradni; 

5) poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

ustala, na podstawie wyników badań psy-

chologicznych, warunki sprawdzianu; 

6) rodzic (opiekun prawny), po dostarczeniu 

opinii do pedagoga szkolnego, wyraŊa pi-

semną zgodę na zmienione warunki 

sprawdzianu. 

18. Szkoła moŊe organizować dla uczniów i ro-

dziców zajęcia psychoedukacyjne w celu 

wspomagania wychowawczej funkcji rodziny 

i zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym 

uczniów oraz wspierania ich rozwoju. Zajęcia 

psychoedukacyjne prowadzą, w zaleŊnoņci od 

potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel po-

siadający przygotowanie w zakresie logopedii 

lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele 

posiadający przygotowanie do prowadzenia 

zajęć specjalistycznych. 

19. W przypadku kierowania dziecka na zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne wymagane są: 

1) opinia psychologiczna; 

2) opinia pedagogiczna; 

3) zgoda rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka. 

Diagnoza moŊe być dokonana na terenie 

Szkoły, w dowolnej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, poradni zdrowia psychiczne-

go, poradni specjalistycznej lub prywatnym 

gabinecie psychologa. 

20. W przypadku kierowania dziecka na zajęcia 

logopedyczne stosuje się następujące proce-

dury: 

1) przesiewowe badania mowy w klasie „0”; 

2) zgłoszenie problemów przez rodziców lub 

nauczycieli; 

3) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka na uczęszczanie przez dziecko na 

zajęcia logopedyczne na terenie Szkoły. 

21. Postępowanie w przypadku kierowania 

uczniów Szkoły na badania psychologiczno -

pedagogiczne na terenie Szkoły odbywa się z 

uwzględnieniem następujących zasad: 

1) dziecko moŊe być skierowane na badania 

przez rodzica (opiekuna prawnego) albo 

nauczyciela, wychowawcę lub pedagoga 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii rodzica 

(opiekuna prawnego) i wyraŊeniu przez 

niego pisemnej zgody; 

2) opinię psychologiczną lub pedagogiczną 

otrzymuje rodzic (opiekun prawny) lub pe-

dagog szkolny, po wyraŊeniu zgody przez 

rodzica (opiekuna prawnego); 

3) dokumentację dotyczącą diagnozy psycho-

logiczno-pedagogicznej przechowuje się w 

gabinecie pedagoga szkolnego i udostęp-

nia się do wglądu na wniosek nauczyciela; 

dokumentacji nie naleŊy kopiować i pozo-

stawiać w miejscach ogólnodostępnych; 

4) pedagog szkolny, na wniosek nauczyciela 

lub wychowawcy, moŊe przygotować in-

formację dotyczącą uczniów poszczegól-

nych klas, diagnozowanych na terenie 

Szkoły lub poradni psychologiczno- peda-

gogicznej. 

22. Do Szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie 

Szkoły; 

2) na wniosek rodziców (opiekunów praw-

nych) - dzieci zamieszkałe poza obwodem 

Szkoły, jeņli Szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 
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23. Szkoła współdziała z instytucjami pozaszkol-

nymi ņwiadczącymi pomoc uczniom i rodzi-

nie, w szczególnoņci: poradnią psychologicz-

no- pedagogiczną, policją i kuratorami sądo-

wymi, Polskim Czerwonym KrzyŊem, Oņrod-

kiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Cen-

trum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespołem Koordynacyjnym ds. Opieki i Wy-

chowania, ņwietlicami ņrodowiskowymi, 

Miejskim Oņrodkiem Kultury oraz Miejskim 

Oņrodkiem Sportu i Rekreacji. 

Rozdział 3 

Organy Szkoły 

§ 4. 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

§ 5. 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje działalnoņcią Szkoły i reprezentuje 

ją na zewnątrz; 

2) powierza funkcję wicedyrektora Szkoły, po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i 

Rady Pedagogicznej, oraz dokonuje odwo-

łania z tej funkcji; stanowisko wicedyrekto-

ra powierza się na czas okreņlony lub nie-

okreņlony; 

3) powierza inne funkcje kierownicze w szko-

le oraz dokonuje odwołania z tych funkcji; 

4) opracowuje dokumenty programowo-

organizacyjne Szkoły; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrze-

Ŋeniem art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-

ņnia 1991r. o systemie oņwiaty; 

6) przyjmuje uczniów do szkoły i do konkret-

nej klasy oraz nadzoruje realizację obo-

wiązku szkolnego; 

7) stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego uczniów; 

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy i nauki; 

9) przygotowuje obrady plenarne Rady Pe-

dagogicznej i przewodniczy im; 

10) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej 

podjęte w ramach jej kompetencji stano-

wiących oraz wstrzymuje ich wykonanie, 

w przypadku niezgodnoņci z przepisami 

prawa zawiadamia o tym organ prowa-

dzący Szkołę oraz organ sprawujący nad-

zór pedagogiczny; 

11) decyduje w sprawach przyznawania na-

gród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szko-

ły; 

12) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróŊnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły; 

13) dysponuje ņrodkami okreņlonymi w planie 

finansowym szkoły i ponosi odpowiedzial-

noņć za prawidłowe ich wykorzystanie; 

14) decyduje w sprawach zatrudniania i zwal-

niania nauczycieli i pracowników nie bę-

dących nauczycielami; 

15) zgodnie z przepisami prawa prowadzi do-

kumentację kancelaryjną, uczniowską i ka-

drową Szkoły; 

16) dba o mienie Szkoły; 

17) współdziała ze szkołami wyŊszymi oraz z 

zakładami kształcenia nauczycieli w orga-

nizacji praktyk pedagogicznych; 

18) jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

praw dziecka i ucznia oraz upowszechnia-

nie wiedzy o tych prawach; 

19) w wykonywaniu swoich zadań, współpra-

cuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim i Radą Rodziców. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) decyduje o wczeņniejszym przyjęciu dziecka 

do Szkoły oraz o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, a takŊe w 

uzasadnionych przypadkach zezwala na 

spełnianie obowiązku szkolnego poza Szko-

łą; 

2) zezwala na indywidualny tok nauki; 

3) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycz-

nego na podstawie opinii o ograniczonych 

moŊliwoņciach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach oraz z nauki drugiego języka ob-

cego; 

4) organizuje nauczanie indywidualne ucznia; 

5) decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydak-

tyczno – wyrównawczymi, zajęciami specja-

listycznymi oraz nauce w klasach integra-

cyjnych; 
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6) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka. 

3. Dyrektor Szkoły odpowiada za dydaktyczny i 

wychowawczy poziom Szkoły, w tym: 

1) dopuszcza do uŊytku szkolnego zestaw pro-

gramów nauczania; 

2) na podstawie ramowego planu nauczania 

ustala szkolny plan nauczania; 

3) podaje do publicznej wiadomoņci informa-

cje o zestawie programów nauczania i 

szkolnym zestawie podręczników obowiązu-

jących w szkole przez 3 lata szkolne; 

4) podejmuje działania organizacyjne umoŊli-

wiające obrót uŊywanymi podręcznikami na 

terenie Szkoły; 

5) stwarza warunki do działania w Szkole wo-

lontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, któ-

rych celem statutowym jest działalnoņć wy-

chowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalnoņci dydaktycznej, wychowaw-

czej i opiekuńczej Szkoły; 

6) ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych; 

7) moŊe tworzyć zespoły wychowawcze, 

przedmiotowe i inne zespoły problemowo- 

zadaniowe oraz powołuje ich przewodniczą-

cych. 

4. Dyrektor Szkoły inspiruje i wspomaga nauczy-

cieli w spełnianiu przez nich wymagań w za-

kresie jakoņci pracy Szkoły poprzez: 

1) zapewnienie prawidłowego przebiegu staŊu 

nauczyciela ubiegającego się o awans za-

wodowy; 

2) przydzielenie nauczycielowi staŊyņcie lub 

nauczycielowi kontraktowemu odbywają-

cemu staŊ opiekuna staŊu; 

3) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego 

nauczycieli; 

4) ocenianie dorobku zawodowego nauczycie-

la za okres staŊu; 

5) opracowywanie wieloletniego planu dosko-

nalenia zawodowego nauczycieli. 

5. Dyrektor Szkoły, sprawując nadzór pedago-

giczny we współpracy z innymi nauczycielami 

zajmującymi stanowiska kierownicze w Szkole: 

1) planuje, organizuje i przeprowadza mierze-

nie jakoņci pracy Szkoły, 

2) odpowiada za właņciwą organizację i prze-

bieg sprawdzianu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w Szkole; 

3) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w 

celu dokonania jej oceny; 

4) ocenia pracę nauczycieli; 

5) opracowuje program poprawy efektywnoņci 

kształcenia i wychowania w przypadku 

stwierdzenia przez Kuratorium Oņwiaty nie-

dostatecznych efektów; 

6) nie rzadziej niŊ dwa razy w roku przedstawia 

Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wyni-

kające ze sprawowanego nadzoru pedago-

gicznego oraz informacje o działalnoņci 

Szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły jako kierownik zakładu pracy: 

1) opracowuje regulamin pracy; 

2) opracowuje projekt arkusza organizacji 

Szkoły; 

3) opracowuje regulamin zakładowego fundu-

szu ņwiadczeń socjalnych; 

4) gospodaruje mieniem Szkoły; 

5) zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powia-

damiając o tym organ prowadzący, jeŊeli 

temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych 

jest niŊsza niŊ 18°C. 

§ 6. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym orga-

nem Szkoły w zakresie realizacji statutowych 

zadań Szkoły dotyczących kształcenia i wy-

chowania. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszy-

scy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać 

udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez przewodniczącego Rady za zgodą lub 

na wniosek Rady. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest 

Dyrektor Szkoły. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje 

zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie wszystkich 

członków Rady o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protoko-

łowane. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedago-

gicznej naleŊy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyni-

ków klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowa-

cji i eksperymentów pedagogicznych w 

Szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli Szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skre-

ņlenia z listy uczniów. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygo-

dniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalek-

cyjnych; 

2) sprawy zezwolenia na indywidualny tok 

nauki lub indywidualny program naucza-

nia; 

3) projekt planu finansowego; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycie-

lom odznaczeń, nagród i innych wyróŊ-

nień; 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach 

przydziału nauczycielom stałych prac i za-

jęć w ramach wynagrodzenia zasadnicze-

go oraz dodatkowo płatnych zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące 

kandydatów do powierzenia im funkcji kie-

rowniczych w Szkole; 

7) bezkonkursowe powierzenie stanowiska 

Dyrektora Szkoły przez organ prowadzący. 

9. Rada Pedagogiczna moŊe wystąpić z wnio-

skiem do organu prowadzącego szkołę o od-

wołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w Szko-

le. 

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej 

działalnoņci. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmo-

wane zwykłą większoņcią głosów w obecno-

ņci co najmniej połowy członków Rady. 

12. Rada Pedagogiczna uchwala Program Wy-

chowawczy Szkoły, Program Profilaktyki oraz 

Plan Rozwoju Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

13. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala 

projekt statutu Szkoły albo jego zmian. 

§ 7. 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców 

uczniów. 

2. Rada Rodziców moŊe występować do organu 

prowadzącego Szkołę, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Peda-

gogicznej i innych organów Szkoły z wnioska-

mi i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Szkoły. 

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie 

ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz podejmo-

wanie działań zmierzających do doskonalenia 

statutowej działalnoņci Szkoły, a takŊe wnio-

skowanie do organów Szkoły w tym zakresie, a 

w szczególnoņci: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywno-

ņci rodziców uczniów na rzecz wspomaga-

nia realizacji celów i zadań Szkoły; 

2) zapewnienie rodzicom uczniów we współ-

działaniu z nauczycielami informacji o zada-

niach i zamierzeniach dydaktycznych i wy-

chowawczych w Szkole i klasie; 

3) wyraŊanie i przekazywanie opinii na temat 

pracy Szkoły. 

4. W celu wspierania działalnoņci statutowej szko-

ły Rada Rodziców moŊe gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców uczniów oraz 

innych ňródeł. Wysokoņć składek, zasady wy-

datkowania funduszy Rady oraz zasady we-

wnętrznej kontroli nad funduszami okreņla re-

gulamin działalnoņci Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców ustala regulamin swojej dzia-

łalnoņci. 

§ 8. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy ucznio-

wie Szkoły. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas- samorządy klasowe, 

2) na szczeblu szkoły - Rada Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Ogół uczniów uchwala regulamin działania 

Samorządu Uczniowskiego. Regulamin nie 

moŊe być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski moŊe przedstawiać Ra-

dzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dy-

rektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszyst-

kich sprawach Szkoły, w szczególnoņci doty-

czących realizacji podstawowych praw 

uczniów. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego winien 

tworzyć warunki do współpracy uczniów na za-

sadach demokracji i tolerancji, a takŊe rozwija-

nia ich samodzielnoņci oraz odpowiedzialnoņci. 

6. Samorząd Uczniowski opiniuje program wy-

chowawczy i profilaktyki Szkoły. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 77 – 11959 – Poz. 1215 

 

7. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru na-

uczyciela mającego pełnić rolę opiekuna Sa-

morządu Uczniowskiego. 

§ 9. 

1. Organy Szkoły współpracują ze sobą przy po-

dejmowaniu waŊniejszych decyzji dotyczących 

działalnoņci Szkoły poprzez uczestnictwo 

swych przedstawicieli na zebraniach plenar-

nych, opiniowanie projektów uchwał i statutu 

Szkoły oraz informowanie o podjętych działa-

niach za poņrednictwem Dyrektora Szkoły. 

2. Sprawy sporne między organami Szkoły roz-

strzyga Dyrektor Szkoły, a w przypadku gdy 

stroną sporu jest Dyrektor Szkoły, organ pro-

wadzący Szkołę. 

Rozdział 4 

Organizacja Szkoły 

§ 10. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły 

jest oddział złoŊony z uczniów, którzy w jedno-

rocznym kursie nauki danego roku szkolnego 

uczą się wszystkich przedmiotów okreņlonych 

planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powin-

na wynosić nie więcej niŊ 28 uczniów. 

3. Szkoła moŊe tworzyć oddziały bardziej liczne, 

jeŊeli uzyska na to zgodę od organu prowadzą-

cego Szkołę. 

4. W Szkole są tworzone oddziały przedszkolne 

realizujące program wychowania przedszkol-

nego. 

§ 11. 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia 

dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnio-

nych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III okreņla 

ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania; 

szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala na-

uczyciel prowadzący te zajęcia. 

§ 12. 

Na zajęciach wymagających specjalnych warun-

ków nauki i bezpieczeństwa (np. wychowanie fi-

zyczne, technika, języki obce, informatyka) doko-

nuje się całorocznego podziału oddziałów na gru-

py od klasy IV do VI. 

§ 13. 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia korek-

cyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrów-

nawcze, specjalistyczne, nauczanie języków 

obcych, koła zainteresowań, informatyka i inne 

zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzo-

ne poza systemem klasowo-lekcyjnym, w gru-

pach oddziałowych, międzyoddziałowych i 

międzyklasowych, a takŊe podczas wycieczek i 

wyjazdów (zielone szkoły). 

2. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane w 

ramach posiadanych przez Szkołę ņrodków fi-

nansowych lub są finansowane przez rodziców 

uczniów. 

§ 14. 

1. Terminy rozpoczęcia, kończenia zajęć dydak-

tyczno- wychowawczych, przerw ņwiątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich okreņla kalendarz 

roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wycho-

wania i opieki w danym roku szkolnym okreņla 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dy-

rektora najpóňniej do 30 kwietnia na podstawie 

planu nauczania oraz planu finansowego Szko-

ły. 

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ 

prowadzący szkołę do 30 maja. 

4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w 

szczególnoņci liczbę pracowników Szkoły, w 

tym niepełnozatrudnionych, łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin 

przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nad-

obowiązkowych finansowanych ze ņrodków 

przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, 

a takŊe finansowanych z innych ňródeł. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organi-

zacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć okreņlający organiza-

cję obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

§ 15. 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązko-

wy jest prowadzona dla uczniów, których ro-

dzice sobie tego Ŋyczą. ŉyczenie wyraŊane jest 

w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, moŊe natomiast zo-

stać zmienione. 

2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci 

są zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi. 

3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o pro-

gramy potwierdzone przez władze koņcielne. 
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4. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na 

podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego w przypadku Koņcioła Katolickiego 

przez właņciwego biskupa diecezjalnego lub 

zwierzchników koņciołów w przypadku innych 

wyznań. Nauczyciel religii wchodzi w skład ra-

dy pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obo-

wiązków wychowawcy klasy. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania 

spotkań z rodzicami swoich uczniów, wczeņniej 

ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce 

planowanego spotkania. 

6. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, 

w zakresie metodyki nauczania i zgodnoņci z 

programem, prowadzi Dyrektor Szkoły oraz 

pracownicy Kuratorium Oņwiaty. 

§ 16. 

1. Biblioteka szkolna słuŊy realizacji potrzeb i zain-

teresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wy-

chowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wņród rodziców uczniów. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczy-

ciele i inni pracownicy szkoły. 

3. Pomieszczenie biblioteki umoŊliwia gromadze-

nie i opracowywanie zbiorów oraz korzystanie 

ze zbiorów w czytelni i wypoŊyczanie ich poza 

bibliotekę. 

4. Prawa i obowiązki czytelników okreņla regula-

min biblioteki. 

5. Biblioteka jest czynna według harmonogramu 

ustalonego przez nauczyciela-bibliotekarza i za-

twierdzonego przez Dyrektora Szkoły. Godziny 

pracy biblioteki umoŊliwiają codzienny dostęp 

do jej zbiorów. 

§ 17. 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłuŊej przebywać w 

Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 

(opiekunów), organizuje się ņwietlicę. 

2. Ņwietlica jest formą wychowawczo- opiekuń-

czej działalnoņci Szkoły. 

3. Do zadań ņwietlicy naleŊy organizowanie po-

mocy w nauce, przyzwyczajanie do samodziel-

nej pracy umysłowej, organizowanie gier i za-

baw ruchowych, takŊe na ņwieŊym powietrzu, 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, stwarza-

nie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz 

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 

rozwijanie samodzielnoņci i samorządnoņci 

oraz społecznej aktywnoņci, współdziałanie z 

rodzicami i nauczycielami wychowanków ņwie-

tlicy, a w miarę moŊliwoņci i potrzeb z placów-

kami upowszechniania kultury, sportu i rekre-

acji. 

4. Ņwietlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych Szkoły. 

Zakres zajęć w ņwietlicy w dniu, w którym nie 

odbywają się zajęcia dydaktyczne w Szkole, 

okreņla Dyrektor Szkoły. Ņwietlica realizuje 

swoje zadania według programu wycho-

wawczego Szkoły i tygodniowego rozkładu za-

jęć. 

5. Do ņwietlicy przyjmowane są dzieci rodziców 

pracujących zawodowo, a w szczególnoņci 

uczniowie klas 0-III i dzieci rodziców z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo za-

niedbanych. 

6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do 

ņwietlicy dokonuje się na podstawie pisemne-

go zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka. 

7. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do 

ņwietlicy okreņla regulamin ņwietlicy. 

8. Pracownikami pedagogicznymi ņwietlicy są 

nauczyciele-wychowawcy. 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 18. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pra-

cowników administracji i obsługi. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli okreņla ustawa z 

dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, z póňn. zm.). 

3. Prawa i obowiązki pracowników niebędących 

nauczycielami okreņla ustawa z dnia 21 listo-

pada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

4. Obowiązki nauczyciela w Szkole okreņla Dyrek-

tor w porozumieniu z nauczycielem, w sporzą-

dzonym na piņmie zakresie obowiązków. 

5. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

1) kierowanie się w działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dobrem 

uczniów, troska o ich zdrowie, postawę mo-

ralną i obywatelską z poszanowaniem god-

noņci osobistej ucznia; 

2) zapewnienie powierzonym mu uczniom 

bezpieczeństwa na zajęciach obowiązko-

wych i nadobowiązkowych w Szkole; 

3) na podstawie pisemnej opinii psychologicz-

no-pedagogicznej dostosowanie wymagań 

edukacyjnych w stosunku do uczniów, u 

których stwierdzono specyficzne trudnoņci 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 
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uniemoŊliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu na-

uczania; 

4) doskonalenie umiejętnoņci zawodowych i 

podnoszenie wiedzy merytorycznej; 

5) stosowanie zasad regulaminu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

6. Nauczyciele mają prawo do: 

1) formułowania własnych programów na-

uczania i wychowania dostosowanych do 

potrzeb uczniów i specyfiki Szkoły; progra-

my wymagają zatwierdzenia przez Radę Pe-

dagogiczną i Dyrektora Szkoły; 

2) decydowania w sprawie doboru metod, 

form organizacyjnych oraz ņrodków dydak-

tycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

3) tworzenia w danym oddziale zespołu na-

uczycieli, którego zadaniem jest w szczegól-

noņci ustalenie zestawu programów na-

uczania (zestawu podręczników) dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowania w miarę 

potrzeb oceniania swoich uczniów zgodnie z 

ich postępami w nauce i zachowaniu. 

7. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialnoņć za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania 

powierzonych im uczniów; 

2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

uczniów w Szkole i na zajęciach organizo-

wanych przez Szkołę. 

8. Zasady sprawowania opieki nad uczniami 

przebywającymi w Szkole podczas zajęć obo-

wiązkowych i nadobowiązkowych są następu-

jące: 

1) z chwilą wejņcia na teren Szkoły oraz na za-

jęcia organizowane przez szkołę, wszyscy 

uczniowie znajdują się pod opieką pracow-

ników pedagogicznych, a w szczególnoņci 

nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) nauczyciel nie moŊe pozostawiać uczniów 

bez opieki; 

3) nauczyciel jest obowiązany do pełnienia dy-

Ŋurów na przerwach w wyznaczonych miej-

scach według harmonogramu dyŊurów 

opracowanego przez Dyrektora Szkoły; za 

nauczyciela nieobecnego dyŊur pełni na-

uczyciel zastępujący go; 

4) nauczyciele po ostatniej lekcji w danej klasie 

mają obowiązek sprowadzenia uczniów do 

szatni. 

 

§ 19. 

1. Dyrektor Szkoły powierza kaŊdy oddział 

szczególnej opiece wychowawczej jednego z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwane-

go dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłoņci i skutecznoņci pra-

cy wychowawczej, wychowawca opiekuje się 

danym oddziałem w etapach kształcenia I – III 

i IV- VI. 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy po-

winny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków ņrodowiskowych 

Szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie 

opieki wychowawczej nad uczniami, w szcze-

gólnoņci: 

1) tworzenie warunków stymulujących roz-

wój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do Ŋycia w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań ze-

społowych uczniów; 

3) podejmowanie zadań umoŊliwiających 

rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz między uczniami. 

5. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań: 

1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i 

ich rodzicami róŊne formy Ŋycia zespoło-

wego rozwijające jednostki i integrujące 

zespół uczniowski; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w 

jego oddziale; 

3) współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, logopedą, reedukatorami i 

szkolną słuŊbą zdrowia w celu rozpozna-

wania potrzeb i trudnoņci oraz zaintereso-

wań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

4) organizuje Ŋycie kulturalne, naukowe i to-

warzyskie przez formy odpowiednie do 

wieku i potrzeb psychicznych uczniów. 

6. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami 

w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opie-

kuńczo - wychowawczych ich dzieci, a takŊe 

współdziała z rodzicami, tzn. okazuje im po-

moc w działaniach wychowawczych i włącza 

ich w sprawy klasy i Szkoły. 

7. Rodzice kontaktują się z wychowawcami i 

nauczycielami przedmiotów w wyznaczonych 

przez szkołę „dniach otwartych” i na zebra-

niach klasowych. 
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8. Wychowawca wykonuje czynnoņci admini-

stracyjne dotyczące klasy. 

9. Wychowawca przyjmuje, na pisemną lub 

ustną proņbę rodzica, usprawiedliwienie nie-

obecnoņci ucznia w Szkole. 

10. Wychowawca ma prawo korzystania w swojej 

pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pe-

dagoga i psychologa. 

§ 20. 

Do obowiązków pracowników administracji i ob-

sługi Szkoły naleŊy: 

1) dbanie o stan higieniczno - sanitarny Szkoły; 

2) prawidłowe prowadzenie czynnoņci gospodar-

czo - porządkowych. 

Rozdział 6 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 21. 

Uczeń ma prawo do: 

1) właņciwie zorganizowanego procesu kształ-

cenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w 

szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej i psychicznej; 

3) poszanowania jego godnoņci osobistej, po-

glądów i przynaleŊnoņci religijnej oraz posza-

nowania jego własnoņci; 

4) swobody wyraŊania myņli i przekonań, jeŊeli 

nie narusza tym dobra innych osób; 

5) Ŋyczliwego, podmiotowego traktowania w 

procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

6) równego traktowania wobec prawa; 

7) przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi 

Szkoły i innym nauczycielom swoich proble-

mów oraz do uzyskania od nich pomocy, od-

powiedzi i wyjaņnień; 

8) poznania zasad i kryteriów wewnątrzszkolne-

go systemu oceniania, przedmiotowych sys-

temów oceniania oraz zasad wystawiania 

oceny z zachowania; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolnoņci i talen-

tów; 

10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i 

urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

obowiązującymi regulaminami; 

11) wpływania na Ŋycie Szkoły poprzez działal-

noņć w Samorządzie Uczniowskim oraz zrze-

szania się w organizacjach działających w 

Szkole; 

12) reprezentowania Szkoły w konkursach, prze-

glądach i zawodach; 

13) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny 

oraz ustalonych sposobów kontroli i postę-

pów w nauce; 

14) pomocy w przypadku trudnoņci w nauce; 

15) egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego 

na zasadach okreņlonych odrębnymi przepi-

sami; 

16) korzystania z poradnictwa psychologiczno – 

pedagogicznego oraz indywidualnego toku 

nauczania, zgodnie z zaleceniem poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej; 

17) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyj-

nych; 

18) korzystania z zajęć pozalekcyjnych i pozasz-

kolnych; 

19) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i 

zakresie pisemnych sprawdzianów, przy 

czym: 

a) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia 

uczniów z co najmniej tygodniowym wy-

przedzeniem o terminie sprawdzianów 

obejmujących partie materiału z więcej niŊ 

trzech jednostek lekcyjnych, 

b) w ciągu jednego dnia moŊe odbyć się tyl-

ko jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygo-

dnia nie więcej niŊ trzy, 

c) na okres przerw ņwiątecznych i ferii nie 

zadaje się prac domowych, 

d) dla ucznia, który wrócił do szkoły po dłuŊ-

szej usprawiedliwionej nieobecnoņci, na-

uczyciele poszczególnych przedmiotów 

ustalają indywidualny tryb odrobienia za-

ległoņci; 

20) dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza 

wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem 

materiału. 

§ 23. 

Uczeń ma obowiązek: 

1) naleŊycie przygotowywać się do zajęć eduka-

cyjnych i aktywnie w nich uczestniczyć; 

2) właņciwie zachowywać się na zajęciach, aby 

nie zakłócać ich przebiegu; 
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3) usprawiedliwić kaŊdą nieobecnoņć nie-

zwłocznie po przyjņciu do Szkoły, nie póňniej 

jednak niŊ w ciągu tygodnia, licząc od ostat-

niego dnia nieobecnoņci; po tym terminie 

nieobecnoņci uznawane są przez wychowaw-

cę za nieusprawiedliwione; 

4) posiadać dzienniczek umoŊliwiający kontakt 

rodziców ze Szkołą; 

5) dbać o honor i tradycje Szkoły; 

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szko-

le; 

7) godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole 

i poza nią; 

8) dbać o piękno mowy ojczystej; 

9) okazywać szacunek nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 

10) podporządkować się zaleceniom i zarządze-

niom Dyrektora Szkoły i uchwałom Rady Pe-

dagogicznej oraz ustaleniom Samorządu 

Uczniowskiego; 

11) przestrzegać zasad współŊycia społecznego, a 

szczególnie okazywać szacunek dorosłym, 

przeciwstawiać się przejawom brutalnoņci i 

wulgarnoņci, szanować wolnoņć i godnoņć 

osobistą człowieka; 

12) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i 

swoich kolegów, a zwłaszcza wystrzegać się 

szkodliwych nałogów (alkoholu, papierosów, 

narkotyków); 

13) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny 

wygląd; 

14) starać się o utrzymanie czystoņci i porządku 

na terenie Szkoły; 

15) przestrzegać ustalonych warunków korzysta-

nia z telefonów komórkowych i innych urzą-

dzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym 

nie uŊywać telefonów komórkowych w czasie 

zajęć edukacyjnych. 

§ 24. 

1. Uczeń szkoły moŊe otrzymać nagrody i wy-

róŊnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę a rzecz Szkoły; 

2) wybitne osiągnięcia; 

3) dzielnoņć i odwagę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla 

uczniów Szkoły: 

1) pochwała wychowawcy lub opiekuna or-

ganizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej 

społecznoņci szkolnej; 

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom; 

5) nagroda rzeczowa. 

3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przed-

miotowych i sportowych odnotowuje się na 

ņwiadectwie szkolnym. 

4. Uczniom przyznaje się ņwiadectwa z wyróŊ-

nieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Uczeń Szkoły moŊe być ukarany za nieprze-

strzeganie statutu Szkoły i regulaminów 

szkolnych. 

6. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie przez wychowawcę wobec 

klasy; 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o na-

gannym zachowaniu ucznia; 

4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach 

szkolnych; 

5) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesienie ucznia do równorzędnej kla-

sy Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły moŊe wystąpić do kuratora 

oņwiaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej Szkoły w przypadku, gdy zmiana 

ņrodowiska wychowawczego moŊe korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie 

ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) notorycznie narusza przepisy statutu Szko-

ły; 

2) otrzymane kary przewidziane w statucie 

Szkoły nie przynoszą poŊądanego efektu; 

3) zachowuje się w sposób demoralizujący, 

agresywny, zagraŊający zdrowiu lub Ŋyciu 

innych uczniów; 

4) dopuszcza się czynów naruszających pra-

wo, np. kradzieŊy, wymuszeń lub zastra-

szania. 

8. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od 

kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do 

kuratora oņwiaty za poņrednictwem Dyrektora 

Szkoły w terminie 7 dni od dnia wymierzenia 

kary. 

9. Prawo do odwołania przysługuje równieŊ 

rodzicom (opiekunom) ucznia. 

10. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) 

ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zasto-

sowaniu wobec niego kary. 
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§ 25. 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków 

ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i 

uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji 

Rady Pedagogicznej. 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia 

są obowiązani zarówno uczniowie, jak i rodzi-

ce. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

1. Szkoła uŊywa pieczęci urzędowej zawierającej 

nazwę Szkoły. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki 

finansowej okreņlają odrębne przepisy. 

§ 27. 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny 

obejmujący: 

1) hymn szkolny; 

2) pasowanie na ucznia; 

3) tekst przyrzeczenia uczniów klas I; 

4) tekst ņlubowania uczniów klas VI; 

5) sposób przekazywania, przejmowania, prze-

chowywania, wprowadzania i wyprowadza-

nia sztandaru. 

§ 28. 

1. Zmiany statutu uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany statutu organy 

Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która 

przed podjęciem uchwały zasięga opinii 

wszystkich organów Szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki: 

Sławomir Ziemski 

 

 

 

 

1216 
12 16 

UCHWAŁA Nr XXXV/207/2010 

RADY GMINY ZAKROCZYM 

z dnia 3 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. 

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 usta-

wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) 

Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 46/VII/2003 

Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - 

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu 

Gminy Zakroczym – wprowadza się następujące 

zmiany: 

1 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.1. Gmina Zakroczym obejmuje terytorium 

miasta Zakroczym oraz 18 wsi, to jest: 

1. Błogosławie, 

2. Czarna, 

 

3. Emolinek, 

4. Henrysin, 

5. Janowo, 

6. Jaworowo – Trębki Stare, 

7. Mochty – Smok, 

8. Smoły, 

9. Smoszewo, 

10. Strubiny, 

11. Swobodnia, 

12. Ņniadowo, 

13. Trębki Nowe, 

14. Trębki Stare, 
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15. Wojszczyce, 

16. Wólka Smoszewska, 

17. Wygoda Smoszewska, 

18. Zaręby 

oraz obręb „Poligon”. 

2. Gmina Zakroczym obejmuje obszar o po-

wierzchni 7.142ha. 

3. Granice Gminy Zakroczym okreņlone są na 

mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu. 

4. Herbem Gminy Zakroczym jest: 

w polu czerwonym Baranek BoŊy spoglądający 

wstecz, przytrzymujący prawą przednią nogą 

proporczyk srebrny z czerwonym krzyŊem 

greckim na złotym drzewcu zwieńczony krzy-

Ŋem. Herb umieszczony jest na tarczy hiszpań-

skiej. 

5. Wzór herbu w wersji graficznej i barwnej 

stanowi załącznik nr 2 do Statutu. 

6. Flagę Gminy Zakroczym stanowi: 

Flaga ma postać płata składającego się z trzech 

równoległych, poziomych pasów: Ŋółtego, 

czerwonego i ponownie Ŋółtego o zróŊnicowa-

nej szerokoņci. W jednej trzeciej pasa czerwo-

nego umieszczony jest herb. 

7. Wzór flagi miasta zawiera załącznik nr 2 do 

Statutu. 

8. Zasady i okolicznoņci uŊywania herbu i barw 

Gminy okreņlają odrębne uchwały. 

9. Osoby wybitne, odgrywające istotną rolę w 

Ŋyciu Gminy Zakroczym, Rada Gminy moŊe 

wyróŊnić nadaniem tytułu „Honorowy Obywa-

tel Gminy Zakroczym”. 

10. Zasady nadania i pozbawienia honorowego 

obywatelstwa okreņla Rada Gminy w odrębnej 

uchwale. 

 

 

 

2. § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika 

Gminy, który jest głównym księgowym budŊe-

tu - na wniosek burmistrza". 

3. W § 65 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rada Gminy moŊe wyodrębnić w budŊecie 

gminy ņrodki stanowiące Fundusz Sołecki”. 

4. § 72 otrzymuje brzmienie: 

„72.1. Na podstawie powołania pracownikiem 

samorządowym zatrudnionym w ramach sto-

sunku pracy są: Zastępca Burmistrza i Skarbnik 

Gminy (główny księgowy budŊetu). 

2. Burmistrz powołuje i odwołuje Zastępcę w dro-

dze Zarządzenia oraz okreņla jego wynagro-

dzenie. 

3. Burmistrz wnosi do rady o powołanie i odwoła-

nie Skarbnika Gminy (głównego księgowego 

budŊetu) i okreņla jego wynagrodzenie.” 

5. § 73 otrzymuje brzmienie: 

„73.1. Pozostali pracownicy zatrudnieni są na 

podstawie umowy o pracę. 

2. Status prawny pracowników samorządo-

wych okreņla odrębna ustawa.” 

6. § 74 skreņla się. 

7. § 82 otrzymuje brzmienie: 

„82. W sprawach nieuregulowanych w niniej-

szym Statucie mają zastosowanie przepisy 

ustaw: 

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990r. (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 

póňn. zm.), 

- o pracownikach samorządowych z dnia 

21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 223, 

poz. 1458). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym: 

Cyryl Radzikowski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXV/207/2010 

Rady Gminy Zakroczym 

z dnia 3 marca 2010r. 

 

 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym: 

Cyryl Radzikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 77 – 11967 – Poz. 1216 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXV/207/2010 

Rady Gminy Zakroczym 

z dnia 3 marca 2010r. 

 

HERB MIASTA I GMINY ZAKROCZYM 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym: 

Cyryl Radzikowski 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXV/207/2010 

Rady Gminy Zakroczym 

z dnia 3 marca 2010r. 

 

FLAGA MIASTA I GMINY ZAKROCZYM 

 

 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym: 

Cyryl Radzikowski 
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