UCHWAŁA NR XV/172/2011
RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru
obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 , część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr
65
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 roku Nr 80, poz. 717
z późn.zm.2) ), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2010r. Nr 130, poz. 871) i § 1 uchwały nr
XLIII/558/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla
obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/5, cz.dz.212/1 z obrębu ewid. 65 z późn. zm3) ),
stwierdzając zgodność planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo" uchwalonego uchwałą nr VI/52/2007 Rady Miasta
Legionowo

z dnia

28

marca

2007

roku

uchwala

się,

co

następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru
obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6, część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65.
§ 2. Załącznikami do planu, stanowiącymi integralną część uchwały są:
1)załącznik nr 1 – załącznik graficzny w skali 1:1000, zwane dalej „rysunkiem planu”;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Legionowo o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych
uwag do projektu planu;
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Legionowo o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
§ 3. W planie określa się:
1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
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2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
6)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
7)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
8)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
9)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10)sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11)stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
§ 4. Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:
1)linia rozgraniczająca należy przez to rozumieć: wyznaczoną na rysunku planu linię określającą granice
terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)maksymalna wysokości zabudowy należy przez to rozumieć: największy nieprzekraczalny wymiar
pionowy budynku mierzony od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przekrycia dachu;
3)maksymalny

wskaźnik

nieprzekraczalną

intensywności

wartość

stosunku

zabudowy

sumy

należy

powierzchni

przez
całkowitej

to

rozumieć:
wszystkich

największą
kondygnacji

nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na terenie działki do powierzchni
całkowitej terenu tej działki;
4)nieprzekraczalna linia zabudowy należy przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię, której
nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowanego budynku;
5)powierzchnia biologicznie czynna należy przez to rozumieć: definicję określoną w przepisach
odrębnych jako teren biologicznie czynny;
6)przeznaczenie podstawowe należy przez to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone
jako jedyne lub przeważające, którego udział stanowi powyżej 60% powierzchni użytkowej zabudowy
wszystkich istniejących i projektowanych na działce obiektów – na terenach przeznaczonych pod
zabudowę lub terenów;
7)przeznaczenie terenu należy przez to rozumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz
działalności ustalone dla danego terenu;
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8)przeznaczenie towarzyszące należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie
współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu;
9)teren należy przez to rozumieć: fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu lub
określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony odpowiednim symbolem literowym;
10)zabudowa usługowa należy przez to rozumieć obiekty usługowe służące funkcji usługowej ( bez
przesądzania profilu), której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie wytwarzającą dóbr
materialnych, oraz usługi publiczne;
11)usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową, nie zaliczaną do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi oraz nie powodującą uciążliwości wykraczających poza teren, do którego
inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
§ 5. 1. W zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej:
1)obowiązek wyposażenia wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę w sieci i urządzenia
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
2)możliwość wyposażenia terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów, w tym sieć
gazową i kanalizację deszczową,
3)zachowanie istniejących urządzeń i sieci naziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów nie
kolidujących z planowaną zabudową z dopuszczeniem wymiany, przebudowy i rozbudowy,
4)dopuszcza się lokalizację sieci w pasach terenów ograniczonych linią zabudowy i linią rozgraniczającą
drogi,
5)na całym obszarze dopuszczalne jest lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej: stacji
transformatorowych, stacji telekomunikacyjnych, podziemnych przepompowni ścieków i innych
urządzeń technicznych, pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania odpowiednim terenem na
ten cel,
6)do wszystkich urządzeń i sieci przebiegających w terenach prywatnych należy zapewnić dostęp
właściwym służbom dla wykonywania bieżących konserwacji, napraw i remontów.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.
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4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1)ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do systemu miejskiej kanalizacji
deszczowej;
2)nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść
do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;
3)nakazuje się neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych
inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;
4)nakazuje się zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów,
w wypadku braku kanalizacji deszczowej.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1)ustala się budowę, rozbudowę i modernizację stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej
średniego i niskiego napięcia stosownie do potrzeb;
2)ustala się przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej;
3)nakazuje się w projektach zagospodarowania działek rezerwowanie miejsc i terenu dla lokalizacji linii,
stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnych dla
zaopatrzenia lokowanych na tych działkach budynków i budowli w energię elektryczną, a także
oświetlenia terenu wokół obiektów.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1)ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
2)nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz,
w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej;
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiej
sieci ciepłowniczej, paliwem gazowym, energią elektryczną, olejem opałowym o niskiej zawartości siarki
(0,3%) i innymi paliwami ekologicznymi lub odnawialnymi czynnikami grzewczymi.
8. W zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:
1)utrzymanie jako podstawowego źródła zasilania obszaru w łącza telefoniczne - centralę automatyczną
CA „Legionowo”.
2)dopuszcza się realizację urządzeń niskoemisyjnych;
3)zakazuje się sytuowanie stacji bazowych telefonii komórkowej w sąsiedztwie obiektu wpisanego do
rejestru zabytków przy ul. Mickiewicza 23 – „willi Bratki” zgodnie z granicą nieprzekraczalnej
wysokości zabudowy;
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4)obowiązek zabezpieczenia możliwości przygotowania łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców
w sytuacjach szczególnych,
5)bezpośrednia obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na
warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1)usuwanie odpadów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa lub w ramach zorganizowanej
powszechnej dostępności miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
2)zapewnienie warunków do segregowania odpadów stałych w miejscu ich powstania (zbierania) oraz
czasowego przechowywania odpadów stałych;
3)nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg
publicznych, ciągów komunikacyjnych.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW-U ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
b) zabudowa usługowa;
2)przeznaczenie towarzyszące:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane;
b) parkingi, garaże i ciągi komunikacyjne przewidziane do obsługi terenu oznaczonego symbolem:
MW-U;
c) zieleń urządzona;
d) obiekty małej architektury;
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)ustala się realizację zabudowy wielorodzinnej i usługowej w formie budynków wolno stojących lub
zespołów budynków tworzących zabudowę pierzejową;
2)nakazuje się lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy:
a) w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z ulicą Jagiellońską poza granicami
planu;
b) w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z ulicą A. Mickiewicza poza granicą
planu;
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c) w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z ulicą K. Wielkiego poza granicami
planu;
3)dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków wyłącznie przy nawiązaniu kompozycji elewacji
nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym;
4)ustala się budowę garaży podziemnych wyłącznie jako integralnych części budynków mieszkalnych
i usługowych;
5)ustala się stosowanie dachów pogrążonych, dwuspadowych i wielospadowych o dowolnym wyrazie
architektonicznym;
6)nakazuje się zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich
budynków zlokalizowanych na działce;
7)zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
8)dopuszcza się umieszczanie reklam i elementów informacyjnych pod warunkiem:
a) lokalizowania reklam i elementów informacyjnych wyłącznie na płaszczyźnie elewacji budynków;
b) umieszczania reklam maksymalnie do wysokości stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną;
c) zakazuje się lokalizowania reklam wolno stojących;
9)dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:
a) zachowania odpowiednich narożnych ścięć widoczności przy skrzyżowaniach;
b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimum w 50 % (rozliczonych w ramach jednej sekcji
ogrodzenia) z cokołem pełnym do wysokości 0,5 m nad poziom terenu, o maksymalnej wysokości
1,20 m;
c) ustalenia, o których mowa w lit. b) nie dotyczą ogrodzeń w formie żywopłotów;
d) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych, z prefabrykatów betonowych;
e) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;
f) zakazuje się wprowadzenia wewnętrznych ogrodzeń dla tej samej funkcji terenu;
10)ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) w sąsiedztwie obiektu wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Mickiewicza 23 – „willi Bratki”
zgodnie z granicą obszaru nieprzekraczalnej wysokości zabudowy – : 3 kondygnacje nadziemne –
12 m;
b) na pozostałym obszarze - 4 kondygnacje nadziemne – 16 m;
c) ostatnia kondygnacja zrealizowana częściowo lub całkowicie w dachu;
11)ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5;
12)nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości co najmniej:
a) 1,0 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
b) 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług handlu detalicznego, lecz nie mniej niż
2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
c) 18 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur, lecz nie mniej niż 2 miejsca
postojowe na jeden lokal użytkowy;
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d) 30 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronomii, lecz nie mniej niż
2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
e) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej w usługach administracji, lecz nie
mniej niż 2 miejsca na jeden lokal użytkowy;
f) 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż
2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
g) 1 miejsce postojowe dla roweru na 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
h) nakazuje się realizację wszystkich miejsc postojowych oraz placów manewrowych przewidzianych
do obsługi zabudowy w ramach działek, na których są usytuowane budynki.
13)ustala się zjazdy do działek z ulic poza granicami planu: Jagiellońskiej i Adama Mickiewicza,
Kazimierza Wielkiego.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni
działki budowlanej;
2)zakazuje się wycinania drzew, oprócz przypadków stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
ludzi oraz utraty mienia lub stanowiących przeszkodę dla lokalizacji obiektów kubaturowych oraz
urządzeń infrastruktury technicznej.
3)zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych z wyłączeniem uzbrojenia terenu;
4)zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza
granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;
5)przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie
z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1)dopuszcza się wydzielenie nowych działek przeznaczonych pod zabudowę, przy zachowaniu:
a) minimalnej powierzchni działki: 1000 m2;
b) minimalnej szerokości frontu działki: 25 m;
c) kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:
- w zakresie: 70 – 110 stopni;
- równolegle do istniejących granic działek;
2)dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych powierzchniach i szerokościach frontów niż
określone w niniejszym planie, w sytuacji gdy:
a) wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej (poprzez jej
scalenie), przy czym działka uzyskana w wyniku tego podziału i nie przewidziana na
powiększenie działki sąsiedniej będzie spełniała warunki określone w pkt 1) lit. a) i b);
b) wydzielona działka zostanie przeznaczona pod infrastrukturę techniczną lub poszerzenie dróg;
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3)nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1)zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych oraz związanych ze składowaniem i przetwarzaniem
odpadów, warsztatów i myjni samochodowych, handlu hurtowego;
2)zakazuje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2;
6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
1)zakazuje się lokalizowania zabudowy tymczasowej, w tym obiektów kontenerowych i barakowazów,
niezwiązanych z prowadzeniem budowy.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe
§ 7. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/291/2008 Rady
Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 134, poz.4023.
§ 8. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu w wysokości 30 % dla terenu oznaczonego
symbolem MW-U.
§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz 1458, z 2009 r. Nr
52, poz.420, i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 28,
poz. 142, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.
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2) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 roku Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku Nr 113
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 roku Nr 127 poz. 880, z 2008 roku Nr
119 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 roku Nr 24 poz. 124, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz.
159, Nr 153, poz. 901.

3) zmiana

wymienionej uchwały została dokonana uchwałą Nr V/41/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/172/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/172/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2011 r.
Rozstrzygnięcia Rady Miasta Legionowo o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do
projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Legionowo stwierdza, że
w ustawowywm terminie po wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 część działki o nr ewid. 212/1
z obrębu ewid. nr 65 nie wnioesiono uwag do projektu planu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/172/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2011 r.
Rozstrzygnięcia Rady Miasta Legionowo o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Legionowo stwierdza:
1)Wydatki wynikające ze skutków realizacji inwestycji przewidzianych w planie nie stanowią zadania
własnego Gminy i nie będą generowały kosztów dla Miasta Legionowo, z uwagi że:
a) na terenach objętych planem nie przewiduje się budowy nowych dróg publicznych,
b) obszar objęty planem posiada dostęp do niezbędnych sieci infrastruktury technicznej, co oznacza,
że Miasto nie poniesie kosztów związanych z ich realizacją.
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