
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 72 – 13688 – Poz. 1901 
 
 
190 0 

1901 
190 1 

UCHWAŁA Nr 362/XXVIII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 10 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Solec - część wschodnia. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 
6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45,poz. 319, Nr 
225, poz. 1635) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,. poz. 1591, z 
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. 1558, 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), w oparciu o uchwałň 
nr 391/XXX/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec - 
czňŌń wschodnia, stwierdzajņc, Őe niniejszy plan 
jest zgodny z uchwałņ 700/XLVII/2006 Rady Miej-
skiej w Górze Kalwarii z dnia 13 wrzeŌnia 2006r. w 
sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Góra Kalwaria", Rada Miejska w 
Górze Kalwarii uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – czňŌń 
wschodnia na obszarze gminy Góra Kalwaria, 
zwany dalej „planem”, składajņcy siň z: 

1) czňŌci tekstowej planu stanowiņcej treŌń 
uchwały; 

2) czňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1000 – załņcznik nr 1 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu – za-
łņcznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-

snych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia – załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

Planem objňto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i bňdņcy jej in-
tegralnņ czňŌciņ. 

§ 3. 

Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów; 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 
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§ 4. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ ustaleniami planu: 

1) granica planu; 

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

3) przeznaczenie terenu okreŌlone numerem i 
symbolem literowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) drzewa do zachowania. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne sņ obowiņ-
zujņcymi ustaleniami planu i wynikajņ z przepi-
sów odrňbnych dotyczņcych obszaru planu: 

1) granica strefy ochrony konserwatorskiej 
wraz z numerem stanowiska archeologicz-
nego; 

3. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 i 2, a znaj-
dujņce siň na rysunku planu majņ charakter in-
formacyjny. 

§ 5. 

1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) terenie – naleŐy przez to rozumień teren 
wyznaczony liniami rozgraniczajņcymi, 
oraz okreŌlony symbolem terenu zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to ro-
zumień linie, które wyznaczajņ tereny o 
róŐnym przeznaczeniu oraz (lub) róŐnym 
sposobie zagospodarowania i zabudowy; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, docelo-
wo realizowane na danej działce budow-
lanej poprzez zabudowň i zagospodaro-
wanie działki, które obejmuje minimum 51 
% powierzchni tej działki; 

4) przeznaczeniu dopuszczonym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które moŐe byń realizowane 
na danej działce budowlanej na warun-
kach okreŌlonych w planie; 

5) działce budowlanej – naleŐy przez to ro-
zumień nieruchomoŌń gruntowņ lub dział-
kň gruntu, której lokalizacja i cechy fizycz-
ne spełniajņ wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikajņcych z zapisów 
okreŌlonych w planie miejscowym oraz z 
przepisów odrňbnych prawa. 

6) usługach – naleŐy przez to rozumień bu-
dynki lub budowle, które w całoŌci lub 
czňŌci słuŐņ do działalnoŌci, której celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie 
wytwarzanie bezpoŌrednio metodami 
przemysłowymi dóbr materialnych; 

7) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie 
wykracza poza granice działki (to jest nie 
powoduje przekroczenia standardów Ōro-
dowiskowych na działkach sņsiednich) i 
nie bňdņce przedsiňwziňciami mogņcymi 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko wy-
mienionymi według obowiņzujņcych prze-
pisów prawa oraz nie zaliczane w myŌl 
obowiņzujņcych przepisów do inwestycji 
mogņcych pogorszyń stan Ōrodowiska; 

8) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
rozumień przez to czňŌń działki budowla-
nej, która pozostaje niezabudowana po-
wierzchniowo lub kubaturowo w głņb 
gruntu, na nim oraz nad nim (grunt rodzi-
my); nie stanowiņca nawierzchni dojaz-
dów i dojŌń pieszych, pokryta trwałņ ro-
ŌlinnoŌciņ lub uŐytkowana rolniczo; typo-
wņ powierzchniņ biologicznie czynnņ sņ 
tereny towarzyszņce zabudowie, trawniki, 
zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy 
rolne; w szczególnoŌci za powierzchniň 
biologicznņ nie uznaje siň: zieleni projek-
towanej na dachach i Ōcianach budynków 
oraz budowli naziemnych i podziemnych, 
nawierzchni Őwirowych, grysowych i aŐu-
rowych; 

9) powierzchni zabudowanej – naleŐy przez 
to rozumień powierzchniň działki budow-
lanej zajňtņ przez zabudowň oraz po-
wierzchnie utwardzone dojazdów i dojŌń 
pieszych do budynków; 

10) charakterze leŌnym działki - naleŐy przez to 
rozumień utrzymanie dotychczasowego 
leŌnego zagospodarowania działki, w po-
staci drzew i podszytu leŌnego na działce, 
zgodnych z naturalnymi warunkami siedli-
skowymi dla tego miejsca; 

11) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień wartoŌń stosunku 
powierzchni wszystkich kondygnacji na-
ziemnych wszystkich budynków zlokalizo-
wanych na danej działce budowlanej (w 
ich obrysie zewnňtrznym) do powierzchni 
całkowitej tej działki; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce 
linie okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ 
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odległoŌń zewnňtrznego lica budynku w 
kondygnacjach nadziemnych i podziem-
nych (obiektu kubaturowego) od linii roz-
graniczajņcych: drogi i ciņgu pieszego, 
granicy działki lub innego obiektu, zgodnie 
z rysunkiem planu, z pominiňciem loggi, 
balkonów, wykuszy wysuniňtych poza ob-
rys budynku oraz elementów wejŌń bu-
dynków (schodów, podestów, pochylni dla 
niepełnosprawnych i zadaszeŊ) pod wa-
runkiem, Őe zostanņ spełnione przepisy 
odrňbne, obowiņzujņce w danym zakresie; 

13) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – nale-
Őy przez to rozumień ustalony w planie 
nieprzekraczalny pionowy wymiar budyn-
ku w metrach mierzony od poziomu grun-
tu rodzimego do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku; 

14) obiektach infrastruktury technicznej – na-
leŐy przez to rozumień urzņdzenia, instala-
cje i obiekty infrastruktury technicznej oraz 
obsługi transportu publicznego i utrzyma-
nia dróg, urzņdzenia wodne i inne słuŐņce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaŊców oraz celom publicznym; 

15) reklamach i znakach informacyjno-
plastycznych – naleŐy przez to rozumień 
tablice i znaki reklamowe oraz tablice i 
znaki, których umieszczanie nie jest wy-
magane i regulowane przepisami odrňb-
nymi. 

16) inwestycjach celu publicznego – naleŐy 
przez to rozumień działania o znaczeniu lo-
kalnym majņce szczególne znaczenie dla 
zaspokajania potrzeb mieszkaŊców, po-
prawy jakoŌci ich Őycia i sprzyjajņce na-
wiņzywaniu kontaktów społecznych po-
przez realizacjň cech funkcjonalno - prze-
strzennych, okreŌlonych w studium a takŐe 
budowň i utrzymywanie obiektów uŐy-
tecznoŌci publiczne. 

2. Pojňcia uŐyte w niniejszej uchwale, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie na-
leŐy rozumień zgodnie z ogólnie obowiņzu-
jņcymi przepisami. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 6. 

Przeznaczenie terenu: 

1.  Ustala siň przeznaczenie terenów o róŐnych 
zasadach zagospodarowania wyznaczonych li-
niami rozgraniczajņcymi i oznaczonych symbo-
lem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) ZLs/MN1 – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojņcej eksten-
sywnej na terenach leŌnych; 

2) MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej, bliŎniaczej i 
szeregowej; 

3) MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej, bliŎniaczej i 
szeregowej z zabudowņ istniejņcņ; 

4) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

5) U/MN – tereny zabudowy usługowo-
mieszkaniowej; 

6) U – tereny zabudowy usług nieuciņŐli-
wych; 

7) U-Zup – tereny usług publicznych z urzņ-
dzonņ zieleniņ towarzyszņcņ; 

8) U/P-S – tereny zabudowy nieuciņŐliwych 
usług, produkcji i składów; 

9) ZPi – tereny zieleni izolacyjnej; 

10) WSr – tereny wód powierzchniowych – 
rowy melioracyjne; 

11) ZLs – tereny lasów bez prawa zabudowy; 

12) I-T – tereny infrastruktury technicznej – 
stacja bazowa telefonii komórkowej; 

13) I-E – tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka. 

2. Ustala siň tereny komunikacji: 

1) tereny dróg i ciņgów publicznych: 

a) KDZ – droga zbiorcza, 

b) KDL – drogi lokalne, 

c) KDD – drogi dojazdowe, 

d) KPJ – ciņgi pieszo-jezdne; 

2) drogi niepubliczne: 

a) KDW – drogi wewnňtrzne. 

§ 7. 

Ochrona i zasady kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

1. Ustala siň podział obszaru objňtego planem 
na tereny, w ramach których obowiņzujņ 
okreŌlone zasady zabudowy i zagospodaro-
wania, zawarte w ustaleniach szczegółowych. 

2. W zaleŐnoŌci od terenu i rodzaju zabudowy 
ustala siň nakaz kształtowania zabudowy i jej 
otoczenia przy uwzglňdnieniu okreŌlonych w 
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ustaleniach szczegółowych wskaŎników i za-
sad: 

1) minimalnej powierzchni i szerokoŌci dział-
ki budowlanej; 

2) minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej; 

3) maksymalnej powierzchni zabudowanej; 

4) maksymalnego wskaŎnika intensywnoŌci 
zabudowy; 

5) kształtowania ogrodzeŊ; 

6) kształtowania linii zabudowy, poprzez wy-
znaczenie na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy; 

7) maksymalnej wysokoŌci zabudowy; 

8) geometrii dachu; 

9) sposobu wykoŊczenia elewacji i dachów. 

3. W obszarze planu dopuszcza siň zachowanie, 
adaptacjň, remonty, rozbudowň, nadbudowň 
istniejņcych budynków zlokalizowanych nie-
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu li-
niami zabudowy pod warunkiem, Őe budynki 
te nie bňdņ rozbudowywane poza obrys Ōcian 
zewnňtrznych od strony tych ulic i dróg we-
wnňtrznych oraz ciņgów pieszo-jezdnych i 
pieszych, od których wyznaczono te linie za-
budowy. 

4. W obszarze planu dopuszcza siň w wyzna-
czonych miejscach zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ na działkach leŌnych z zacho-
waniem charakteru leŌnego działki. 

5. Wszelkie niezbňdne obiekty i urzņdzenia z 
zakresu infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólnoŌci: obiekty obsługi technicznej, urzņ-
dzenia wodne i melioracji, drogi wewnňtrzne, 
moŐna realizowań na kaŐdym terenie ograni-
czonym liniami rozgraniczajņcymi w sposób 
zgodny z ustaleniami planu i przepisami od-
rňbnymi. 

6. Ustala siň wyposaŐenie dróg lokalnych i do-
jazdowych oznaczonych odpowiednio na ry-
sunku planu symbolami: KDL i KDD w ele-
menty małej architektury (latarnie, siedziska, 
kosze na Ōmieci itp. elementy), w zaleŐnoŌci 
od potrzeb. 

7. Wyznacza siň nastňpujņce rodzaje obiektów i 
obszarów przeznaczonych na cele publiczne: 

1) drogi publiczne i ciņgi pieszo-jezdne; 

2) obiekty infrastruktury słuŐņce zaspokoje-
niu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców; 

3) usługi publiczne wraz z towarzyszņcņ zie-
leniņ urzņdzonņ na terenie wspólnoty 
wiejskiej oznaczonym symbolem 1U-Zup. 

8. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów w 
tym równieŐ lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych z wyjņtkiem: 

1) wykorzystania rolniczego, ogrodniczego 
lub sadowniczego bez zabudowy; 

2) obiektów tymczasowych realizowanych 
dla potrzeb prowadzenia budowy w obrň-
bie działki budowlanej, na której realizo-
wana jest inwestycja docelowa w czasie 
pozwolenia na budowň. 

9. W ramach usług: 

1) zakazuje siň wprowadzanie na obszarze 
planu obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaŐy powyŐej 200m2; 

2) zakazuje siň lokalizacji stacji paliw. 

10. W granicach obszaru dopuszcza siň umiesz-
czanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych: 

1) wolnostojņcych na terenach oznaczonych 
symbolem U/P-S przy przestrzeganiu mak-
symalnej wysokoŌci 10m i powierzchni nie 
wiňkszej niŐ 8m2 oraz zasady jeden znak 
na jednej działce budowlanej; 

2) wkomponowanych w ogrodzenia lub ele-
wacje budynków, przy przestrzeganiu ich 
powierzchni nie wiňkszej niŐ 3m2 na tere-
nach oznaczonych symbolem U, U/P-S i 
0,5m2 na terenach ZLs/MN1, MN2, MN3, 
MN/U, U/MN i U-Zup; 

3) wkomponowanych w obiekty małej archi-
tektury na terenach publicznych i inne 
uŐytkowe elementy wyposaŐenia tych te-
renów, pod warunkiem braku ograniczeŊ 
dla ruchu pieszego i kołowego. 

11. Zakazuje siň w obszarze sytuowania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych w sposób 
inny niŐ okreŌlony w ust. 10 tego paragrafu. 

12. Ustala siň zakaz wprowadzania na obszarze 
obiektów wieŐowych, to jest o wysokoŌci 
powyŐej 12m od poziomu terenu, z wyjņt-
kiem: 

1) masztów stacji bazowych i przekaŎniko-
wych na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami I-T, I-E, U/P-S; 

2) masztów sieci elektroenergetycznych. 
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13. Zasady kształtowania ogrodzeŊ: 

1) nakaz stosowania ogrodzeŊ aŐurowych o 
przeŌwicie na całej powierzchni: 

a) minimum 90% na terenach ZLs, 

b) 40% na pozostałych terenach z dopusz-
czonymi ogrodzeniami; 

2) maksymalna wysokoŌń od 1,5 do 1,7 m; 

3) zakaz stosowania ogrodzeŊ z prefabryko-
wanych elementów betonowych; 

4) na terenach MN2, MN3, MN/U, U/MN, U, 
U-Zup, U/P-S dopuszcza siň podmurówkň 
ogrodzenia nieprzewyŐszajņcņ poziom te-
renu lub wyŐszņ (do 0,3 m od poziomu 
gruntu rodzimego), ale z przepustami w 
poziomie terenu zapewniajņcymi moŐli-
woŌń migracji drobnych przedstawicieli 
fauny; 

5) wjazdy na działki budowlane od dróg pu-
blicznych: ulic KDL i ulic KDD, nakazuje siň 
sytuowań w minimalnej odległoŌci 5,0 m 
od naroŐy trójkņtów widocznoŌci wyzna-
czonych przy skrzyŐowaniach ulic, zgodnie 
z prawem budowlanym; 

6) liniň ogrodzeŊ nakazuje siň sytuowań w 
odległoŌci minimum 0,5 m od gazociņgu 
oraz 1,5 m od linii rozgraniczajņcej rowów 
melioracyjnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WSr; 

7) zakazuje siň wprowadzania ogrodzeŊ na 
terenach przeznaczonych w planie pod 
drogi, z wyłņczeniem bram wjazdowych 
na terenach dróg wewnňtrznych. 

§ 8. 

Zasady ochrony Ōrodowiska i krajobrazu kulturo-
wego: 

Ustalenia wynikajņce z ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) dla realizowanych przedsiňwziňń – inwestycji, 
oddziaływanie na Ōrodowisko poprzez emisjň 
substancji i energii, w szczególnoŌci dotyczņce 
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, musi zamykań 
siň na terenie działki budowlanej lub zespołu 
działek na jakiej jest wytwarzane; 

2) na obszarze planu zakazuje siň lokalizowania 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań 
na Ōrodowisko, dla których raport o oddziały-
waniu przedsiňwziňcia na Ōrodowisko jest wy-
magany oraz dla których obowiņzek sporzņ-
dzenia raportu o oddziaływaniu przedsiňwziň-

cia na Ōrodowisko moŐe byń wymagany, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi, za wyjņtkiem: 

a) dróg publicznych i zwiņzanych z nimi urzņ-
dzeŊ, 

b) obiektów infrastruktury technicznej; 

3) ustala siň zakaz wydobywania kopalin; 

4) ustala siň zakaz składowania wszelkich odpa-
dów niebezpiecznych na całym obszarze objň-
tym niniejszņ uchwałņ; 

5) w celu ochrony urzņdzeŊ wodnych ustala siň: 

a) nakaz zachowania ciņgłoŌci istniejņcych ro-
wów oraz zagospodarowania zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla terenów 
oznaczonych symbolem WSr, 

b) zakaz grodzenia terenów rowów oznaczone 
na rysunku planu symbolami od 1WSr do 
6WSr, 

c) zakaz przykrywania rowów melioracyjnych z 
wyłņczeniem przepustów drogowych, 

d) zakaz odprowadzania Ōcieków do rowów 
melioracyjnych WSr, za wyjņtkiem pod-
czyszczonych wód opadowych, 

e) wszelkie inwestycje realizowane w odległo-
Ōci mniejszej niŐ 20,0 m od linii rozgranicza-
jņcej terenów oznaczonych symbolami i 
WSr naleŐy uzgodniń z właŌciwym organem 
ds. urzņdzeŊ wodnych i melioracji, 

f) na terenach orientacyjnie oznaczonych na 
rysunku planu obszarów zdrenowanych z 
podziemnymi urzņdzeniami melioracyjnymi, 
projekty zagospodarowania działek znajdu-
jņcych siň w terenie zdrenowanym naleŐy 
uzgodniń pod kņtem kolizji z podziemnymi 
urzņdzeniami melioracyjnymi z Wojewódz-
kim Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ Wod-
nych w Warszawie. 

6) ustala siň zakwalifikowanie poszczególnych 
terenów do grup, dla których w przepisach od-
rňbnych obowiņzujņ dopuszczalne poziomy ha-
łasu: 

a) wszystkie tereny oznaczone symbolami 
ZLs/MN1, MN2, MN3 i MN/U do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) wszystkie tereny oznaczone symbolami U, 
U/MN, U-Zup i U/P-S do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
rzemiosła; 

7) w ramach grup okreŌlonych w pkt 6 nakazuje 
siň realizowań wszelkņ zabudowň i zagospoda-
rowywań teren w sposób zapewniajņcy nie 
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przekroczenie dopuszczalnych poziomów hała-
su okreŌlonych w przepisach odrňbnych; 

8) nakazuje siň posadowienie lub ewentualnņ 
rozbudowň budynków z uwzglňdnieniem omi-
niňcia i ochrony istniejņcego cennego drzewo-
stanu; 

9) zgodnie z rysunkiem planu ustala siň drzewa 
do zachowania, dla których w ramach ochrony 
planistycznej: 

a) wprowadza siň zakaz usuwania drzew, z do-
puszczeniem ich usuwania w sytuacji zagro-
Őenia Őycia mieszkaŊców oraz uschniňcia, 

b) realizacjň wszelkiej zabudowy w sņsiedztwie 
dopuszcza siň pod warunkiem ochrony sys-
temu korzeniowego. 

§ 9. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. Ustala siň strefy ochrony konserwatorskiej 
obejmujņce stanowiska archeologiczne o nr 
ewid. AZP 61-67/19, AZP 61-67/20, których gra-
nice oznaczono graficznie oraz symbolami lite-
rowo-cyfrowymi na rysunku planu. 

2. W granicach stref konserwatorskich oznaczo-
nych na rysunku planu ustala siň nastňpujņce 
zasady: 

1) przed wydaniem pozwolenia lub zgłosze-
niem właŌciwemu organowi, obowiņzek 
uzyskania przez inwestora uzgodnienia od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
które dotyczyń bňdzie wszelkich planowa-
nych budów obiektów budowlanych, wiņŐņ-
cych siň z wykonywaniem prac ziemnych; 

2) obowiņzek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwania i 
rozpoznawania kopalin oraz budowy urzņ-
dzeŊ wodnych i regulacji wód; 

3) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzajņcej finansowań roboty budowla-
ne) badaŊ archeologicznych oraz wykonanie 
ich dokumentacji; 

4) przed rozpoczňciem badaŊ archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków pozwo-
lenia na ich przeprowadzenie. 

§ 10. 

Zasady rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji: 

1. Ustala siň w obszarze planu drogi publiczne 
(klasy dróg) i publiczne ciņgi pieszo-jezdne 
oraz ich przekrój i szerokoŌci w liniach rozgra-
niczajņcych zgodnie z poniŐszņ tabelņ: 

 
symbol Przeznaczenie 

(klasa drogi) 
przekrój szerokoŌń w liniach  

rozgraniczajņcych 
zalecana szerokoŌń jezdni, 

inne elementy wyposaŐenia 

1KDZ droga zbiorcza 
(zbiorcza Z) 

Drogowy 
1 jezdnia  
x 2 pasy 

Zmienna, minimum 20,0m,  
w granicach planu czňŌń  

przekroju ulicy 

7,0 m; zalecane wprowa-
dzenie ŌcieŐki rowerowej  

o szerokoŌci 1,5 m 

1KDL droga lokalna 
(lokalna L) 

Uliczny 
1 jezdnia  
x 2 pasy 

12,0 m 6,0 m 

2KDL 12,0 m, w granicach planu  
czňŌń przekroju 3KDL 

12,0 m 

4KDL 

12,0 m 

5KDL 

12,0m, w granicach planu 
czňŌń przekroju 

1KDD droga dojazdowa 
(dojazdowa D) 

Uliczny 
1 jezdnia  
x 2 pasy 

10,0 m 5,5 m 

2KDD 10,0-15,0 m 

3KDD 10,0 m 

4KDD 10,0 m 

5KDD 10,0 m 
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1KPJ ciņg  
pieszo - jezdny 

jednoprzestrzenny 6,0 m 5,0 m 

2KPJ 8,0 m 

3KPJ 6,0 m 

4KPJ 8,0 m 

5KPJ 8,0 m 

 
2. Ustala siň w obszarze planu drogi niepubliczne 

1KDW-8KDW o szerokoŌci w liniach rozgrani-
czajņcych zgodnie z rysunkiem planu; 

3. W ramach obsługi drogi zbiorczej 1KDZ ustala 
siň: 

1) skrzyŐowania z drogami lokalnymi 1KDL, 
3KDL, 5KDL i drogami dojazdowymi 3KDD, 
4KDD oraz z ciņgiem pieszo-jezdnymi 2KPJ i 
5KPJ; 

2) dopuŌciń zjazdy na tereny 3U, 4U, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3) zakaz wprowadzania skrzyŐowaŊ innych niŐ 
okreŌlone w pkt 1-2. 

4) dopuszcza siň wszystkie istniejņce zjazdy z 
drogi 1KDZ 

4. Dla odcinków dróg, które nie posiadajņ moŐli-
woŌci pełnego przejazdu ustala siň wymóg re-
alizacji placów manewrowych do zawracania o 
wymiarach uwzglňdniajņcych minimalny pro-
mieŊ skrňtu pojazdu kołowego (6 m) oraz 
umoŐliwiajņcych dostňp pojazdom ratownic-
twa do wszystkich obsługiwanych przez nie 
działek budowlanych. 

5. Dopuszcza siň wydzielanie nowych dróg we-
wnňtrznych nieoznaczonych na rysunku planu, 
przy czym: 

1) minimalna szerokoŌń wydzielanych po 
uchwaleniu planu dróg wewnňtrznych o 
długoŌci: 

a) do 40 m wynosi w liniach rozgraniczajņcych 
6,0 m, 

b) od 41 m do 150 m wynosi w liniach rozgra-
niczajņcych 8,0 m, 

c) powyŐej 150 m wynosi w liniach rozgrani-
czajņcych 10,0 m; 

2) siňgacze dojazdowe nie mogņ byń dłuŐsze 
jak 150 m; 

3) place manewrowe do zawracania dla samo-
chodów osobowych i pojazdów ratownic-
twa, zgodnie z ust. 4; 

4) zjazdy z dróg publicznych przy uwzglňdnie-
niu zasad okreŌlonych w ust. 3. 

6. Dla wszystkich terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami ZLs/MN1, MN2, MN3, 

MN/U, U/MN, U, U/P-S, U-Zup ustala siň wy-
móg spełnienia na kaŐdej działce budowlanej 
wskaŎników parkingowych okreŌlonych w usta-
leniach szczegółowych planu. 

§ 11. 

Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1. Sieci infrastruktury technicznej powinny byń 
prowadzone w liniach rozgraniczajņcych dróg 
publicznych i dróg wewnňtrznych; w tym celu 
naleŐy zapewniń trasy dla przebiegu infrastruk-
tury w zakresie: zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ, gaz, wodň oraz odprowadzania Ōcie-
ków i Ōwiadczenia usług telekomunikacyjnych. 

2. W przypadku braku moŐliwoŌci prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych i wewnňtrznych, dopuszcza 
siň prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny o innym przeznaczeniu, po speł-
nieniu przepisów odrňbnych w tym zakresie. 

3. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņ-
ce zaopatrzenia w wodň: 

1) wszystkie działki budowlane i budynki mu-
szņ byń podłņczone do gminnej sieci wodo-
ciņgowej i posiadań przyłņcze wodociņgowe 
umoŐliwiajņce pobór wody zgodny z po-
trzebami; 

2) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodň na 
cele przeciwpoŐarowe, z uwzglňdnieniem 
hydrantów nadziemnych w liniach rozgrani-
czajņcych dróg, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi obowiņzujņcymi w tym zakresie. 

4. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņ-
ce gospodarki Ōciekowej: 

1) wszystkie budynki oraz działki budowlane 
nakazuje siň podłņczyń do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej i posiadań przyłņcze kanaliza-
cyjne umoŐliwiajņce odprowadzenie Ōcie-
ków sanitarnych w stopniu wystarczajņcym 
dla obsługi działki, jej zabudowy i zagospo-
darowania, zgodnych z przeznaczeniem; 

2) Ōcieki bňdņ odprowadzane do gminnej 
oczyszczalni Ōcieków; 

3) zakazuje siň odprowadzania Ōcieków komu-
nalnych do gruntu oraz do wód powierzch-
niowych i podziemnych; 
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4) odprowadzenie wód opadowych: 

a) z terenów dróg publicznych – do gruntu i 
rowów melioracyjnych, 

b) z działek budowlanych – do gruntu w 
granicach działki, 

c) z powierzchni utwardzonych na terenach 
U, U/P-S i U/MN po podczyszczeniu w 
urzņdzeniach osadnikowych – do rowów 
melioracyjnych; 

5) iloŌń wód deszczowych odprowadzonych do 
gruntu nie moŐe przekroczyń jego chłonno-
Ōci; 

6) pozostałe uregulowania zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi. 

5. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņ-
ce zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ ze stacji 
RPZ 110/15 kV „Góra Kalwaria”; 

2) ustala siň zachowanie istniejņcych napo-
wietrznych i kablowych linii elektroenerge-
tycznych 15 kV, z dopuszczeniem skablowa-
nia i zmiany przebiegu linii napowietrznych; 

3) nakaz zachowania napowietrznych jednoto-
rowych linii elektroenergetycznych 110 kV 
relacji Piaseczno – Góra Kalwaria bez moŐ-
liwoŌci bezpoŌredniego przyłņczania do niej 
odbiorców; 

4) wszystkie działki budowlane i budynki mu-
szņ byń podłņczone do sieci elektroenerge-
tycznej i posiadań przyłņcze elektroenerge-
tyczne umoŐliwiajņce pobór energii elek-
trycznej w stopniu wystarczajņcym dla ob-
sługi działki, jej zabudowy i zagospodaro-
wania zgodnych z przeznaczeniem; 

5) zasilanie w energiň elektrycznņ odbywa siň 
z istniejņcych lub projektowanych linii elek-
troenergetycznych napowietrznych lub ka-
blowych 15/ 0,4 kV; 

6) nowe budynki i budowle bňdņ zasilane w 
energiň elektroenergetycznņ po zrealizowa-
niu odpowiedniej infrastruktury energetycz-
nej wykonanej w oparciu o warunki przyłņ-
czenia; 

7) sień elektroenergetyczna szczególnie Ōred-
niego i niskiego napiňcia powinna byń reali-
zowana w miarň moŐliwoŌci, jako kablowa; 

8) ustala siň moŐliwoŌń realizacji dodatkowych 
stacji transformatorowych słupowych w 
miejscu przebiegu linii napowietrznych SN i 
stacji wnňtrzowych w miarň potrzeb na 

wszystkich terenach wydzielonych liniami 
rozgraniczajņcymi. 

6. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņ-
ce zaopatrzenia w energiň cieplnņ i gaz: 

1) wszystkie budynki muszņ posiadań indywi-
dualne Ŏródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczajņcym dla prawidłowego uŐytko-
wania zgodnego z ich przeznaczeniem, w 
szczególnoŌci z wykorzystaniem energii 
elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego 
lub odnawialnych Ŏródeł energii; 

2) dopuszcza siň stosowanie kominków pod 
warunkiem, Őe nie bňdņ one stanowiń stałe-
go i jedynego Ŏródła zaopatrzenia w ciepło; 

3) ustala siň rozbudowň sieci gazowych Ōred-
niego ciŌnienia dla potrzeb mieszkalnictwa i 
usług; 

4) realizacjň sieci gazowych oraz innych inwe-
stycji w ich sņsiedztwie dopuszcza siň po 
spełnieniu przepisów odrňbnych dotyczņ-
cych warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadań sieci gazowe; 

5) dla budownictwa jednorodzinnego i zabu-
dowy zagrodowej szafki gazowe powinny 
byń lokalizowane w linii ogrodzenia w pozo-
stałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarzņdcņ sieci; 

6) gazociņgi, które w wyniku budowy lub 
przebudowy ulic znalazłyby siň pod jezdniņ, 
naleŐy przenieŌń w wolnņ czňŌń pasa dro-
gowego w uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci. 

7. Telekomunikacja: 

1) nakazuje siň prowadzenie sieci telekomuni-
kacyjnej jako kablowej; 

2) wskazuje siň docelowņ likwidacjň linii na-
powietrznych; 

3) do czasu budowy sieci kablowych dopusz-
cza siň zachowanie linii napowietrznych. 

8. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņ-
ce gospodarki odpadami: 

1) nakaz zapewnienia odbioru, segregowania i 
składowania odpadów z obszaru planu w 
lokalizacjach właŌciwych dla terenu gminny 
Góra Kalwaria zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

2) na działkach budowlanych naleŐy przewi-
dzień miejsca na pojemniki słuŐņce do cza-
sowego gromadzenia odpadów stałych z 
uwzglňdnieniem ich segregacji zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 
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3) dopuszczenie realizacji zbiorczych pojemni-
ków umoŐliwiajņcych selektywnņ zbiórkň 
odpadów obsługujņcych kilka działek bu-
dowlanych. 

§ 12. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoŌci: 

1. Na obszarze planu nie przewiduje siň scalania 
gruntów i dopuszcza siň na fragmentach ob-
szaru łņczenie działek i wtórny ich podział; 

2. Dokonywany podział nieruchomoŌci musi za-
pewniń zagospodarowanie kaŐdej działki zgod-
nie z planem i obowiņzujņcymi przepisami od-
rňbnymi. 

3. Podział musi zapewniń minimalnņ powierzch-
niň nowo wydzielanych działek: 

 
powierzchnia ZLs/MN1 MN2 MN3 MN/U U/MN U U-Zup U/P-S 

Powierzchnia 
działki dla zabudowy 

wolnostojņcej 

1500m2 1000m2 800m2 1000m2 1000m2 2000m2 - 2000m2 

Powierzchnia działki  
dla pojedynczego segmentu 

zabudowy bliŎniaczej 

- 500m2 400m2 500m2 500m2 - - - 

Powierzchnia działki  
dla pojedynczego segmentu 

zabudowy szeregowej 

- 300m2 250m2 300m2 - - - - 

 
*wyłņcznie w odniesieniu do zabudowy istniejņcej. 
 
4. Podział musi zapewniń minimalnņ szerokoŌń wydzielanych działek: 
 

szerokoŌń ZLs/MN1 MN2 MN3 MN/U U/MN U U-Zup U/P-S 

Minimalna szerokoŌń działki 
dla zabudowy wolnostojņcej 

25 m 18m 18m 18m 18m - - - 

Minimalna szerokoŌń działki 
dla pojedynczego segmentu 

zabudowy bliŎniaczej 

- 12m 12m 12m 12m - - - 

Minimalna szerokoŌń działki 
dla pojedynczego segmentu 

zabudowy szeregowej 

- 8m 6m 8m - - - - 

 
5. Ustala siň minimalny kņt nachylenia nowo-

projektowanych granic działek w stosunku do 
pasa drogowego na 45°. Dopuszcza siň od-
stņpienia od tego wymogu, jeŐeli wynika to z 
przebiegu linii rozgraniczajņcych tereny na 
rysunku planu. 

6. Dla działek z dopuszczonņ zabudowņ, przy 
podziale działki lub scaleniu, nakazuje siň za-
pewniń dostňp z dróg publicznych lub sko-
munikowanych z nimi dróg wewnňtrznych, 
pozostałe przypadki zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

7. JeŐeli ustalenia planu nie stanowiņ inaczej, 
zakazuje siň dokonywania podziałów, które 
spowodowałyby koniecznoŌń skomunikowa-
nia działek wydzielanych lub sņsiednich, od 
drogi zbiorczej 1KDZ. 

8. Na terenach przylegajņcych do dróg publicz-
nych przy wydzielaniu nowych działek naka-

zuje siň wydzielań docelowe pasy uliczne 
zgodnie z rysunkiem planu. 

9. W planie adaptuje siň zastane wielkoŌci dzia-
łek budowlanych na cele budowlane. 

10. Dopuszcza siň wydzielanie działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlone w ust 3 te-
go paragrafu wyłņcznie: 

1) na powiňkszenie sņsiedniej nieruchomoŌci 
pod warunkiem, Őe działka, z której wy-
dziela siň teren, zachowa powierzchniň nie 
mniejszņ niŐ okreŌlona w ust. 3; 

2) dla lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg; 

3) z tolerancjņ minus 5% w przypadku braku 
moŐliwoŌci uzyskania powyŐszych po-
wierzchni w wyniku podziału wiňkszego 
terenu, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 13. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1ZLs/MN1 – 
7ZLs/MN1: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) las jako przeznaczenie podstawowe; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca ekstensywna, jako przezna-
czenie dopuszczone na 20% działki; 

3) infrastruktura obsługi technicznej terenu i 
zabudowy, jako przeznaczenie dopuszczone, 
zgodnie z § 7 ust. 5 oraz § 11; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia i szerokoŌń dział-
ki budowlanej: 

a) 1500m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej o mini-
malnej szerokoŌci 25,0m; 

b) w przypadku braku moŐliwoŌci uzyska-
nia powyŐszych powierzchni w wyniku 
podziału wiňkszego terenu, dopuszcza 
siň wydzielenia z tolerancjņ – 5% w sto-
sunku do ustalonej powierzchni; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 80%; 

3) dopuszcza siň na terenie 1ZLs/MN1 w ra-
mach powierzchni biologicznie czynnej 
wprowadzanie trawników maksymalnie na 
10% powierzchni działki budowlanej, na 
pozostałej czňŌci tej powierzchni nakazuje 
siň zachowań naturalne podszycie; 

4) zachowanie charakteru leŌnego działki; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
20%; 

6) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 0,2; 

7) na jednej działce budowlanej moŐliwoŌń 
realizacji jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku garaŐowego mak-
symalnie na 2 samochody i jednego bu-
dynku gospodarczego; 

8) obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na 
działki z dróg publicznych: lokalnych (KDL) 
i dojazdowych (KDD), oraz z dróg we-
wnňtrznych (KDW), z zapewnieniem na 
kaŐdej działce budowlanej z budynkiem 

mieszkaniowym jednorodzinnym – mini-
mum 2 miejsc parkingowych na kaŐdy lo-
kal mieszkalny (lub w garaŐu); 

9) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
§ 11 niniejszej uchwały; 

10) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 

11) zasady sytuowania reklam i znaków in-
formacyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

13) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
zgodnie z rysunkiem planu i § 9. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 5 m od linii rozgraniczajņcych dróg lo-
kalnych (KDL) oraz dróg wewnňtrznych 
(KDW), 

b) 6m od linii rozgraniczajņcych rowów me-
lioracyjnych (WSr), 

c) od krawňdzi lasów zgodnie z przepisami 
odrňbnymi – 10m; 

2) maksymalna wysokoŌń: 

a) zabudowy mieszkaniowej – 12m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku; 

b) zabudowy garaŐowej – 7m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

c) zabudowy gospodarczej – 8m od pozio-
mu terenu do najwyŐszego punktu prze-
krycia budynku; 

3) geometria dachów – dachy wysokie dwu 
lub wielospadowe: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej o spadkach 
od 35° do 45° w stosunku do poziomu, 
przy czym dla głównych połaci nakaz 
jednakowych spadków, 

b) dla garaŐy i budynków gospodarczych 
wolnostojņcych spadki minimalne 20° w 
stosunku do poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów: 

a) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówko podobnym w od-
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cieniach kolorystycznych dachówki ce-
ramicznej lub teŐ gontem drewnianym, 

b) elewacje wykoŊczone tynkiem, drew-
nem, ceramikņ; zakaz stosowania na 
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i 
blach, 

c) kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelo-
wych, zakaz stosowania na elewacjach i 
dachach kolorów jaskrawych. 

§ 14. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1MN2-22MN2: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca i bliŎniacza oraz, za wyjņtkiem 
terenów 17MN2 i 20MN2 - zabudowa szere-
gowa, jako przeznaczenie podstawowe oraz 
za wyjņtkiem czňŌci działki o numerze ew. 
107/36 leŐņcej w granicach terenu 7MN2, na 
której adaptuje siň istniejņcņ zabudowň i 
funkcjň usługowņ, z moŐliwoŌciņ przepro-
wadzania czynnoŌci remontowych i moder-
nizacyjnych bez moŐliwoŌci rozbudowy, do 
czasu powstania na tym terenie zabudowy 
mieszkaniowej; 

2) usługi nieuciņŐliwe wbudowane w budynki 
mieszkalne na powierzchni nie wiňkszej niŐ 
30% powierzchni zabudowy (bez po-
wierzchni garaŐu) jako przeznaczenie do-
puszczone, za wyjņtkiem czňŌci działki o 
numerze ew. 107/36 (patrz § 14.1, pkt 1) 

3) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 7 ust. 5 
oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalne powierzchnie i szerokoŌci dzia-
łek budowlanych: 

a) 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej o mini-
malnej szerokoŌci działki 18,0m, 

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
pojedynczego segmentu zabudowy 
bliŎniaczej o minimalnej szerokoŌci 
działki 12,0m, 

c) 300m2 dla pojedynczego segmentu za-
budowy mieszkaniowej szeregowej o 
minimalnej szerokoŌci działki 8,0m, 

d) w przypadku braku moŐliwoŌci uzyska-
nia powyŐszych powierzchni w wyniku 
podziału wiňkszego terenu, dopuszcza 
siň wydzielenia z tolerancjņ minus 5% 
w stosunku do ustalonej powierzchni 
dla domów wolnostojņcych, bliŎnia-
czych oraz dla domów szeregowych; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 70% oraz dla terenów 10MN2, 
17MN2 i 18MN2 - 80%; dla 8MN2 - 60% w 
przypadku zabudowy bliŎniaczej i szere-
gowej; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
30%, a dla terenów 10MN2, 17MN2i 
18MN2 – 20%; dla 8MN2 – 40% w przy-
padku zabudowy bliŎniaczej i szeregowej; 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 0,6; 

5) zachowanie charakteru leŌnego działek na 
terenach 10MN2, 17MN2 i 18MN2; 

6) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň zagro-
dowņ, dopuszczajņc stopniowe jej prze-
kształcanie na funkcje zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolnostojņcej; 

7) dopuszcza siň remonty istniejņcych bu-
dynków z zachowaniem ich dotychczaso-
wych funkcji do czasu przekształcenia za-
gospodarowania terenu dla funkcji miesz-
kaniowych; 

8) na jednej działce budowlanej moŐliwoŌń 
realizacji jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku garaŐowego mak-
symalnie na 2 samochody i jednego bu-
dynku gospodarczego; 

9) obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na 
działki z dróg publicznych: lokalnych (KDL) 
i dojazdowych (KDD) oraz z dróg we-
wnňtrznych (KDW), z zapewnieniem na 
kaŐdej działce budowlanej z budynkiem 
mieszkaniowym jednorodzinnym – mini-
mum 2 miejsc parkingowych na kaŐdy lo-
kal mieszkalny (lub w garaŐu); w przypad-
ku lokalizacji usług naleŐy dodatkowo 
przewidzień co najmniej 3 miejsca parkin-
gowe; 

10) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
§ 11 niniejszej uchwały; 

11) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 
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12) zasady sytuowania reklam i znaków in-
formacyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

13) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

14) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
zgodnie z rysunkiem planu i § 9. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 8m od linii rozgraniczajņcej drogi zbior-
czej (KDZ), 

b) 5m od linii rozgraniczajņcych dróg lokal-
nych (KDL) i dojazdowych (KDD) oraz 
dróg wewnňtrznych (KDW), z wyjņtkiem 
19MN2 – 4m od linii rozgraniczajņcych 
dróg wewnňtrznych 

c) 6m od linii rozgraniczajņcych rowów me-
lioracyjnych (WSr), 

d) od granic lasów zgodnie z przepisami 
odrňbnymi – 10 m, z wyjņtkiem terenów 
13MN2, 17MN2, 219MN2 i 20MN2, gdzie 
dopuszcza siň odległoŌń – 5 m, 

e) od linii elektroenergetycznych nie ustala 
siň, sytuowanie budynków mieszkalnych 
w odległoŌci mniejszej niŐ 19 m od osi 
linii elektroenergetycznej 110 kV i 4 m od 
osi linii 15 kV dopuszcza siň pod warun-
kiem uzgodnienia z operatorem sieci; 

2) maksymalna wysokoŌń: 

a) zabudowy mieszkaniowej – 12 m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, 

b) zabudowy garaŐowej – 7 m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

c) zabudowy gospodarczej – 8 m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku; 

3) geometria dachów – dachy wysokie dwu 
lub wielospadowe: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej o spadkach 
od 35° do 45° w stosunku do poziomu, 
przy czym dla głównych połaci nakaz 
jednakowych spadków, 

b) dla garaŐy i budynków gospodarczych 
wolnostojņcych spadki minimalne 20° w 
stosunku do poziomu; 

 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów: 

a) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachówki ce-
ramicznej, 

b) elewacje wykoŊczone tynkiem, drew-
nem, ceramikņ; zakaz stosowania na 
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i 
blach, 

c) kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelo-
wych, zakaz stosowania na elewacjach i 
dachach kolorów jaskrawych. 

§ 15. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1MN3 – 3MN3: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca, bliŎniacza i szeregowa jako 
przeznaczenie podstawowe; 

2) usługi nieuciņŐliwe wbudowane w obiekty 
mieszkalne na powierzchni nie wiňkszej niŐ 
30% powierzchni zabudowy (bez po-
wierzchni garaŐu), jako przeznaczenie do-
puszczone; 

3) infrastruktura obsługi technicznej terenu i 
zabudowy, jako przeznaczenie dopuszczone, 
zgodnie z § 7 ust. 5 oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia i szerokoŌń dział-
ki budowlanej: 

a) 800m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej i dwóch 
segmentów zabudowy bliŎniaczej, o 
minimalnej szerokoŌci: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojņcej 12,0m, 

 dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej bliŎniaczej 12,0m, 

b) 250m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej, o minimal-
nej szerokoŌci – 6,0m, preferowanej 
7,5m, 

c) w przypadku braku moŐliwoŌci uzyska-
nia powyŐszych powierzchni w wyniku 
podziału wiňkszego terenu, dopuszcza 
siň wydzielenia z tolerancjņ minus 5% 
w stosunku do ustalonej powierzchni, 
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d) akceptuje siň mniejsze działki niŐ w/w 
jeŐeli zostały wydzielone przed uchwa-
leniem planu; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
50%; 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 0,6; 

5) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň zagro-
dowņ, dopuszczajņc stopniowe jej prze-
kształcanie na funkcje zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolnostojņcej; 

6) na jednej działce budowlanej moŐliwoŌń 
realizacji jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku garaŐowego mak-
symalnie na 2 samochody i jednego bu-
dynku gospodarczego, z wyłņczeniem z 
tego wymogu działek z istniejņcņ zabudo-
wņ zagrodowņ; 

7) obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na 
działki z dróg publicznych: lokalnych (KDL) 
oraz z dróg wewnňtrznych (KDW), z za-
pewnieniem na kaŐdej działce budowlanej 
z budynkiem mieszkaniowym jednoro-
dzinnym – minimum 2 miejsca parkingo-
wego na kaŐdy lokal mieszkalny (lub w ga-
raŐu); w przypadku lokalizacji usług naleŐy 
dodatkowo przewidzień co najmniej 3 
miejsca parkingowe; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
§ 11 niniejszej uchwały; 

9) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 

10) zasady sytuowania reklam i znaków in-
formacyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

11) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
zgodnie z rysunkiem planu i § 9. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 5m od linii rozgraniczajņcych dróg lokal-
nych (KDL) oraz dróg wewnňtrznych 
(KDW), z wyjņtkiem 2MN3 – 4m od linii 
rozgraniczajņcych dróg wewnňtrznych 

b) od granic lasów zgodnie z przepisami 
odrňbnymi – 10 m, z wyjņtkiem terenu 

1MN3, gdzie dopuszcza siň odległoŌń – 5 
m, 

c) od linii elektroenergetycznych nie ustala 
siň, sytuowanie budynków mieszkalnych 
w odległoŌci mniejszej niŐ 4m od osi linii 
elektroenergetycznej 15 kV dopuszcza siň 
pod warunkiem uzgodnienia z operato-
rem sieci; 

2) maksymalna wysokoŌń: 

a) zabudowy mieszkaniowej – 12m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, 

b) zabudowy garaŐowej – 7m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

c) zabudowy gospodarczej – 8m od pozio-
mu terenu do najwyŐszego punktu prze-
krycia budynku; 

3) geometria dachów – dachy dwu lub wielo-
spadowe: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej o spadkach 
od 35° do 45° w stosunku do poziomu, 
przy czym dla głównych połaci nakaz 
jednakowych spadków, 

b) dla garaŐy i budynków gospodarczych 
wolnostojņcych spadki minimalne 20° w 
stosunku do poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów: 

a) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachówki ce-
ramicznej, 

b) elewacje wykoŊczone tynkiem, drew-
nem, ceramikņ; zakaz stosowania na 
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i 
blach, 

c) kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelo-
wych, zakaz stosowania na elewacjach i 
dachach kolorów jaskrawych. 

§ 16. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1MN/U – 4MN/U: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca, bliŎniacza i szeregowa, jako 
przeznaczenie podstawowe; 

2) usługi nieuciņŐliwe, jako przeznaczenie do-
puszczone; 
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3) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 7 ust. 5 
oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) istniejņca zabudowa zagrodowa, jako prze-
znaczenie dopuszczone (do czasu jej likwi-
dacji); 

5) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia i szerokoŌń dział-
ki budowlanej: 

a) 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wolnostojņcej i minimalnej 
szerokoŌci 18,0m, 

b) 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej dla dwóch segmentów za-
budowy bliŎniaczej i minimalnej szero-
koŌci 12,0m przypadajņcej na jeden 
segment 

c) 300m2 dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w zabudowie szeregowej i 
minimalnej szerokoŌci 8,0m, przypada-
jņcej na pojedynczy segment 

d) w przypadku braku moŐliwoŌci uzyska-
nia powyŐszej powierzchni w wyniku 
podziału wiňkszego terenu, dopuszcza 
siň wydzielenia z tolerancjņ minus 5% 
w stosunku do ustalonej powierzchni; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 70%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
30%; 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 0,6; 

5) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň zagro-
dowņ, dopuszczajņc stopniowe jej prze-
kształcanie na funkcje usług nieuciņŐli-
wych i zabudowy mieszkaniowej, jako to-
warzyszņcej; 

6) na jednej działce budowlanej o po-
wierzchni 1000m2 oprócz zabudowy 
mieszkaniowej (jeden dom wolnostojņcy 
lub dwa segmenty zabudowy bliŎniaczej) 
moŐliwoŌń realizacji jednego budynku 
usługowego oraz garaŐu maksymalnie na 
2 samochody i jednego budynku gospo-
darczego, z wyłņczeniem z tego wymogu 
działek z istniejņcņ zabudowņ zagrodowņ; 
w przypadku działek mniejszych z zabu-
dowņ bliŎniaczņ i szeregowņ wyłņcznie 
usługi wbudowane w obiekt mieszkalny. 

7) obowiņzuje zasada jeden lokal w jednym 
budynku mieszkalnym 

8) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg dojazdowych (KDD) i dróg lokal-
nych (KDL) oraz ciņgów pieszo jezdnych 
(KPJ); 

b) z zapewnieniem na kaŐdej działce budow-
lanej minimalnej liczby miejsc parkingo-
wych tj. minimum 2 miejsca parkingowe-
go (lub w garaŐu) dla jednego lokalu 
mieszkalnego oraz minimum 2 miejsca 
postojowe na kaŐde 100m2 powierzchni 
uŐytkowej usług, nie mniej niŐ 3 miejsca 
parkingowe; 

9) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
§ 11 niniejszej uchwały; 

10) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 

11) zasady sytuowania reklam i znaków in-
formacyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 5m od linii rozgraniczajņcych dróg lokal-
nych (KDL) i dojazdowych (KDD) oraz 
dróg wewnňtrznych (KDW), 

b) w stosunku do terenów zabudowy za-
grodowej czňŌciowo zagospodarowa-
nych i rozbudowywanych obowiņzuje § 7 
ust. 3 tej uchwały, 

2) maksymalna wysokoŌń: 

a) zabudowy mieszkaniowej – 12m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, 

b) zabudowy usługowej – 12m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

c) zabudowy garaŐowej – 7m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

d) zabudowy gospodarczej – 8m od pozio-
mu terenu do najwyŐszego punktu prze-
krycia budynku; 

3) geometria dachów – dachy wysokie dwu 
lub wielospadowe: 
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a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowo-usługowej o spadkach od 35° do 
45° w stosunku do poziomu, przy czym 
dla głównych połaci nakaz jednakowych 
spadków, 

b) dla zabudowy usługowej dopuszcza siň 
stosowanie dachów płaskich – prefero-
wane o spadkach maksymalnych 45° w 
stosunku do poziomu, garaŐy i budyn-
ków gospodarczych wolnostojņcych 
spadki maksymalne 45° w stosunku do 
poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów: 

a) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachówki ce-
ramicznej, 

b) elewacje wykoŊczone tynkiem, drew-
nem, ceramikņ; zakaz stosowania na 
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i 
blach, 

c) kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelo-
wych; zakaz stosowania na elewacjach i 
dachach kolorów jaskrawych. 

§ 17. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1U/MN – 3U/MN: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) usługi nieuciņŐliwe wolnostojņce na działce, 
jako przeznaczenie podstawowe; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca na działkach, jako przeznacze-
nie dopuszczone, moŐliwoŌń wprowadzenia 
zabudowy bliŎniaczej; 

3) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 7 ust. 5 
oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) istniejņca zabudowa zagrodowa, jako prze-
znaczenie dopuszczone (do czasu jej likwi-
dacji); 

5) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia i szerokoŌń dział-
ki budowlanej: 

a) 1000m2 dla zabudowy usługowo-
mieszkaniowej o minimalnej szerokoŌci 
18,0 m, 

b) 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej dla dwóch segmentów za-
budowy bliŎniaczej i minimalnej szero-
koŌci działki jednego segmentu: 12,0 m, 

c) w przypadku braku moŐliwoŌci uzyska-
nia powyŐszej powierzchni w wyniku 
podziału wiňkszego terenu, dopuszcza 
siň wydzielenia z tolerancjņ minus 5% 
w stosunku do ustalonej powierzchni; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana –
50%; 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 0,6; 

5) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň zagro-
dowņ, dopuszczajņc stopniowe jej prze-
kształcanie na funkcje usług nieuciņŐli-
wych i zabudowy mieszkaniowej, jako to-
warzyszņcej; 

6) na jednej działce budowlanej oprócz za-
budowy usługowej moŐliwoŌń realizacji 
jednego budynku mieszkaniowego oraz 
garaŐu maksymalnie na 2 samochody i 
jednego budynku gospodarczego, z wyłņ-
czeniem z tego wymogu działek z istniejņ-
cņ zabudowņ zagrodowņ; 

7) obsługa komunikacyjna: 

a) terenu 1U/MN z drogi lokalnej 1 KDL oraz z 
dopuszczeniem zjazdów na działki budow-
lane z drogi zbiorczej 1KDZ pod warun-
kiem uzgodnienia z zarzņdcņ drogi; 

b) terenu 2U/MN z ciņgu pieszo jezdnego 2 
KPJ oraz z dopuszczeniem zjazdów na 
działki budowlane z drogi zbiorczej 1KDZ 
pod warunkiem uzgodnienia z zarzņdcņ 
drogi; 

c) terenu 3U/MN poprzez zjazd na działki z 
dróg publicznych: lokalnej 5KDL i ciņgu 
pieszo jezdnego 5 KPJ; 

d) z zapewnieniem na kaŐdej działce budow-
lanej minimalnej liczby miejsc parkingo-
wych tj. minimum 2 miejsca parkingowe-
go (lub w garaŐu) na jeden lokal mieszkal-
ny oraz minimum 2 miejsca postojowe na 
kaŐde 100m2 powierzchni usług, nie mniej 
jednak niŐ 3 miejsca parkingowe; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
§ 11 niniejszej uchwały; 

10) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 
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11) zasady sytuowania reklam i znaków in-
formacyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

12) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 8m od linii rozgraniczajņcej drogi zbior-
czej (KDZ), 

b) 5m od linii rozgraniczajņcych dróg lokal-
nych (KDL) i dojazdowych (KDD) oraz 
dróg wewnňtrznych (KDW), 

c) od linii elektroenergetycznych nie ustala 
siň, sytuowanie budynków mieszkalnych 
w odległoŌci mniejszej niŐ 19 m od osi 
linii elektroenergetycznej 110 kV i 4 m od 
osi linii 15 kV dopuszcza siň pod warun-
kiem uzgodnienia z operatorem sieci, 

d) w stosunku do terenów zabudowy za-
grodowej czňŌciowo zagospodarowa-
nych i rozbudowywanych obowiņzuje § 7 
ust. 3 tej uchwały; 

2) maksymalna wysokoŌń: 

a) zabudowy mieszkaniowej – 12 m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, 

b) zabudowy usługowej – 12 m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

c) zabudowy garaŐowej – 7 m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

d) zabudowy gospodarczej – 8 m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku; 

3) geometria dachów – dachy wysokie dwu 
lub wielospadowe: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowo-usługowej o spadkach od 35° do 
45° w stosunku do poziomu, przy czym 
dla głównych połaci nakaz jednakowych 
spadków, 

b) dla zabudowy usługowej dopuszcza siň 
stosowanie dachów płaskich – prefero-
wane o spadkach maksymalnych 45° w 
stosunku do poziomu j, garaŐy i budyn-
ków gospodarczych wolnostojņcych 
spadki maksymalne 45° w stosunku do 
poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów: 

a) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachówki ce-
ramicznej, 

b) elewacje wykoŊczone tynkiem, drew-
nem, ceramikņ; zakaz stosowania na 
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i 
blach, 

c) kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelo-
wych; zakaz stosowania na elewacjach i 
dachach kolorów jaskrawych. 

§ 18. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1U – 3U: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa nieuciņŐliwych usług, jako prze-
znaczenie podstawowe; 

2) zabudowa mieszkaniowa, jako przeznacze-
nie dopuszczone, nie wiňcej niŐ na 30% po-
wierzchni zabudowy; 

3) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 7 ust. 5 
oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 

a) 2000m2 dla zabudowy usługowej i 
usługowo-mieszkaniowej 

b) w przypadku braku moŐliwoŌci uzyska-
nia powyŐszej powierzchni w wyniku 
podziału wiňkszego terenu, dopuszcza 
siň wydzielenia z tolerancjņ minus 5% 
w stosunku do ustalonej powierzchni; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
70%; 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy – 1; 

5) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň zagro-
dowņ, dopuszczajņc stopniowe jej prze-
kształcanie na funkcje dopuszczone w 
ust. 1; 
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6) na jednej działce budowlanej moŐliwoŌń 
realizacji zabudowy usługowej z wbudo-
wanņ funkcjņ mieszkalnņ oraz garaŐy i bu-
dynków gospodarczych; 

7) obsługa komunikacyjna: 

a) terenów 1U i 3U z dopuszczeniem zjaz-
dów na te tereny z drogi zbiorczej 1KDZ 
pod warunkiem uzgodnienia z zarzņdcņ 
drogi; 

b) terenu 2U poprzez zjazd na działkň z 
drogi publicznej dojazdowej 3KDD, 

c) z zapewnieniem na kaŐdej działce bu-
dowlanej minimalnej liczby miejsc par-
kingowych, tj. minimum 2 miejsca par-
kingowego (lub w garaŐu) dla jednego 
lokalu mieszkalnego oraz minimum 2 
miejsca postojowe na kaŐde 100m2 
powierzchni usług, nie mniej niŐ 3 
miejsca parkingowe; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
§ 11 niniejszej uchwały; 

9) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 

10) zasady sytuowania reklam i znaków in-
formacyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

11) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 8-25 m od linii rozgraniczajņcej drogi 
zbiorczej (KDZ), zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) 5-10 m od linii rozgraniczajņcych dróg 
lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD), 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) 10 m od linii rozgraniczajņcej pomiňdzy 
terenami 6MN2 i8MN2, 

d) 6 m od linii rozgraniczajņcych rowów 
melioracyjnych, 

e) od linii elektroenergetycznych nie ustala 
siň, sytuowanie pomieszczeŊ mieszkal-
nych w odległoŌci mniejszej niŐ 19 m od 
osi linii elektroenergetycznej 110 kV i 4 m 
od osi linii 15 kV dopuszcza siň pod wa-
runkiem uzgodnienia z operatorem sieci; 

2) maksymalna wysokoŌń: 

a) zabudowy usługowej i usługowej z wbu-
dowanymi mieszkaniami – 12 m od po-

ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, 

b) zabudowy garaŐowej – 7 m od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu przekrycia 
budynku, 

c) zabudowy gospodarczej – 8 m od po-
ziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, 

d) obiektów wieŐowych zgodnie z § 7 
ust. 12; 

3) geometria dachów – zmienna o maksymal-
nym nachyleniu połaci 45° w stosunku do 
poziomu, dla zabudowy usługowej dopusz-
cza siň stosowanie dachów płaskich – prefe-
rowane o spadkach maksymalnych 45° w 
stosunku do poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów: 

a) dachy wysokie kryte dachówkņ cera-
micznņ lub materiałem dachówko po-
dobnym w odcieniach kolorystycznych 
dachówki ceramicznej, 

b) elewacje wykoŊczone tynkiem, drew-
nem, ceramikņ; zakaz stosowania na 
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i 
blach, 

c) kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelo-
wych; zakaz stosowania na elewacjach i 
dachach kolorów jaskrawych. 

§ 19. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1U-Zup: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) usługi celu publicznego (np. przedszkole, 
plac zabaw, Ōwietlica) wraz z zieleniņ urzņ-
dzonņ i obiektami dla potrzeb sportu i re-
kreacji jako przeznaczenie podstawowe; 

2) zabudowa mieszkaniowa niezbňdna dla re-
alizacji funkcji podstawowej, jako przezna-
czenie dopuszczone; 

3) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 7 ust. 5 
oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 50%; 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
50%; 

3) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy – 1,5; 

4) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lo-
kalnej 2KDL oraz drogi dojazdowej 2KDD; 

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicz-
nej zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 11 ni-
niejszej uchwały; 

6) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 

7) zasady sytuowania reklam i znaków infor-
macyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

8) zasady ochrony Ōrodowiska przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 5m od linii rozgraniczajņcych dróg lokal-
nych (KDL), 

b) 5m od linii rozgraniczajņcej drogi dojaz-
dowej (KDD), 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy 12 m od 
poziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku; 

3) geometria dachów – nie ustala siň; prefe-
rowane o spadkach 35° - 45° w stosunku do 
poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów – kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelowych; 
zakaz stosowania na elewacjach i dachach 
kolorów jaskrawych. 

§ 20. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1U/P-S – 3U/P-S: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) usługi nieuciņŐliwe wszelkiego rodzaju w 
tym usługi rzemiosła, jako przeznaczenie 
podstawowe; 

2) produkcja i składy, jako przeznaczenie pod-
stawowe; 

3) drogi wewnňtrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 7 ust. 5 
oraz § 10 ust. 5 i § 11; 

4) stacje bazowe telefonii komórkowej, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

5) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
– 2000m2; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 30%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowana – 
70%; 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy – 1,5; 

5) obsługa komunikacyjna: 

a) terenu 1U/P-S z drogi dojazdowej 3KDD, 

b) terenu 2U/P-S i 3U/P-S poprzez zjazd 
wewnňtrzny z drogi zbiorczej 1KDZ 

c) z zapewnieniem na kaŐdej działce bu-
dowlanej minimalnej liczby miejsc par-
kingowych, tj. minimum 2 miejsca posto-
jowe na kaŐde 100m2 powierzchni usług, 
produkcji i składów, nie mniej niŐ 3 miej-
sca parkingowe; 

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicz-
nej zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 11 ni-
niejszej uchwały; 

7) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13; 

8) zasady sytuowania reklam i znaków infor-
macyjnych zgodnie z § 7 ust. 10-11; 

9) zasady ochrony Ōrodowiska przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

3. Standardy zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

a) 8-25 m od linii rozgraniczajņcej drogi 
zbiorczej (KDZ), zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) 10 m od linii rozgraniczajņcych dróg lo-
kalnych (KDL), 

c) 5 m od linii rozgraniczajņcej drogi dojaz-
dowej (KDD), 

d) od granicy lasu zgodnie z przepisami od-
rňbnymi – 10 m; 

2) maksymalna wysokoŌń zabudowy 12 m od 
poziomu terenu do najwyŐszego punktu 
przekrycia budynku, dopuszcza siň obiekty 
wieŐowe zgodnie z § 7 ust. 12; 

3) geometria dachów – dachy niskie o mak-
symalnym nachyleniu połaci 20° w stosun-
ku do poziomu, dla zabudowy usługowej 
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dopuszcza siň stosowanie dachów płaskich 
– preferowane o spadkach maksymalnych 
20° w stosunku do poziomu; 

4) materiały wykoŊczenia zewnňtrznego obiek-
tów – kolorystyka wystroju zewnňtrznego 
obiektów z dominacjņ kolorów pastelowych; 
zakaz stosowania na elewacjach i dachach 
kolorów jaskrawych. 

§ 21. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1ZLs – 6ZLs: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) lasy; 

3) zakaz innego przeznaczenia i zabudowy; 

2. Warunki zagospodarowania i zabudowy: 

4) zgodnie z planami urzņdzania lasu w przy-
padku wystņpienia takiego obowiņzku; 

5) zakaz niszczenia podszycia; 

6) dopuszcza siň grodzenie pod warunkiem: 

a) zachowania przeŌwitu minimum na 90% 
powierzchni ogrodzenia, 

b) zakaz stosowania podmurówek, umoŐli-
wienie migracji drobnej fauny w pozio-
mie terenu; 

7) nakaz utrzymania przepustowoŌci rowów; 

8) zasady ochrony Ōrodowiska przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
zgodnie z rysunkiem planu i § 9. 

§ 22. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1ZPi – 3ZPi: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren zieleni izolacyjnej z moŐliwoŌciņ uzu-
pełnienia o niezbňdnņ infrastrukturň obsługi 
technicznej terenu i zabudowy oraz drogi 
wewnňtrzne; 

2) zakaz innego przeznaczenia i zabudowy; 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) ustala siň nakaz zagospodarowania terenu 
zieleniņ niskņ (do 5 m wysokoŌci) i Ōrednio-
wysokņ (od 5 do 12m) oraz dopuszcza siň 
stosowanie zieleni wysokiej (powyŐej 12 m 
wysokoŌci), pod warunkiem nie wprowa-
dzania ograniczeŊ dla zagospodarowania 
terenów sņsiednich; 

2) dopuszcza siň wprowadzanie elementów 
małej architektury typu ławki, kosze na 
Ōmieci, latarnie; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

4) zasady kształtowania ogrodzeŊ zgodnie z 
§ 7 ust. 13. 

§ 23. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1WSr – 6WSr: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) wody powierzchniowe – rowy melioracyjne; 

2) zakaz innego przeznaczenia i zabudowy; 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) nakazuje siň zachowanie wszystkich istnie-
jņcych rowów; 

2) ustala siň obowiņzek zachowania swobod-
nego przepływu i przepustowoŌci wody; 

3) dopuszcza siň przeprowadzanie przez te te-
reny dróg wewnňtrznych oraz urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej; 

4) zakaz zabudowy kubaturowej; 

5) zakaz odprowadzania Ōcieków komunalnych 
oraz deszczowych nieoczyszczonych; 

6) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

§ 24. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1I-T: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) infrastruktura techniczna telekomunikacji – 
stacja bazowa telefonii komórkowej, jako 
przeznaczenie podstawowe; 

2) inne słuŐņce telekomunikacji, jako przezna-
czenie dopuszczone. 

2. Warunki zagospodarowania i zabudowy 

1) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy słuŐņ-
cej obsłudze funkcji podstawowej; 

2) wysokoŌń budynków nie wiňcej niŐ 5 m, do-
puszcza siň obiekty wieŐowe zgodnie z § 7 
ust. 12; 

3) obsługa komunikacyjna do drogi zbiorczej 
oznaczonej symbolem 1KDZ na rysunku 
planu; 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 
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§ 25. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1I-E – 5I-E: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) infrastruktura techniczna elektroenergetyki 
(stacje transformatorowe) jako przeznacze-
nie podstawowe; 

2) infrastruktura techniczna słuŐņca obsłudze 
obszaru jako przeznaczenie dopuszczone; 

3) inne słuŐņce telekomunikacji, jako przezna-
czenie dopuszczone. 

2. Warunki zagospodarowania i zabudowy: 

1) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy słuŐņ-
cej obsłudze funkcji podstawowej lub do-
puszczonej; 

2) wysokoŌń zabudowy nie wiňcej niŐ 5 m, do-
puszcza siň obiekty wieŐowe zgodnie z § 7 
ust. 12; 

3) obsługa komunikacyjna od drogi zbiorczej 
1KDZ, dróg lokalnych: 2KDL, 3KDL, 4KDL 
oraz ciņgu pieszo-jezdnego 4KPJ; 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8. 

Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

§ 26. 

Wypisy i wyrysy z planu dla poszczególnych dzia-
łek i obszarów funkcjonalnych naleŐy okreŌlań 
według zasad ustalonych w stosunku do terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi, o któ-
rych mowa w rozdziale 3 (ustalenia szczegółowe) 
z uwzglňdnieniem ustaleŊ dotyczņcych: mieszkal-
nictwa i usług, ochrony dóbr kultury, ochrony i 
kształtowania Ōrodowiska, układu drogowo-
ulicznego i zasad obsługi inŐynieryjnej, o których 
mowa w rozdziale 2 (ustalenia ogólne). 

§ 27. 

Dla terenów, w stosunku do których nastņpi w 
wyniku uchwalenia planu wzrost ich wartoŌci w 

planie ustala siň stawkň procentowņ, słuŐņcņ nali-
czeniu opłaty zwiņzanej z tym wzrostem na: 

1) 15% dla terenów ZLs/MN1, MN2, MN3, U/MN; 

2) 20% dla terenu 1MN/U 

3) 25% dla terenów usług, produkcji i składów U, 
U/P-S; 

4) 0% dla terenów zieleni izolacyjnej ZPi; 

5) 0% dla terenów infrastruktury technicznej: sta-
cji bazowej telefonii komórkowej I-T i stacji 
transformatorowych I-E; 

6) 0% dla terenów lasów bez prawa zabudowy 
ZLs; 

7) 0% dla terenów wód: rzeka i rowy WSr; 

8) 0% dla terenów komunikacji publicznej: KDZ, 
KDL, KDD, KPJ i niepublicznej KDW; 

§ 28. 

Traci moc uchwała nr 14/V/98 Rady Miejskiej w 
Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 1998r., w spra-
wie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwa-
ria, do terenów objňtych niniejszņ uchwałņ. 

§ 29. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 30. 

Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego oraz na stro-
nie internetowej Urzňdu Miasta i Gminy Góra 
Kalwaria. 

§ 31. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie planu, a nie zakoŊczonych decyzjņ osta-
tecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 32. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Piotr Szeląg 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 362/XXVIII/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 10 lutego 2009r. 

 
Wykaz uwag  

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla fragmentu wsi Solec – czňŌń wschodnia, wyłoŐonego do publicznego wglņdu w dniach: 

od 22 wrzeŌnia 2008r. – 21 paŎdziernika 2008r. 
 

Lp Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres zgłaszajņce-
go uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoŌci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie Burmistrz  
m. Góra Kalwaria w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga nie-
uwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga nie-
uwzglňdniona 

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

02.10.2008r. p. Jadwiga Z. 
SzczepaŊska 
Solec 6 
05-532 Baniocha 
gm. Góra Kalwaria 
 
p. Julian M. Sak 
Solec 62 
05-532 Baniocha 
gm. Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy: 
zawňŐenia projekto-
wanej drogi 
dojazdowej 6KDD z 
10 do 6m w liniach 
rozgraniczajņcych, 
wraz z odpowiednim 
przesuniňciem linii 
zabudowy do nowej 
linii rozgraniczajņcej 
drogi 

Działka nr ew. 
140/1 i 
141/5 

6KDD - droga dojazdowa 
- przekrój uliczny - 1 
jezdnia, x 2 pasy, 10m w 
liniach rozgraniczajņcych. 
 
24MN2 - zabudowa 
mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolnostojņca, 
bliŎniacza i szeregowa, 
jako przeznaczenie 
podstawowe; usługi 
nieuciņŐliwe wbudowane 
w budynki mieszkalne na 
powierzchni nie wiňkszej 
niŐ 30% powierzchni 
zabudowy (bez po-
wierzchni garaŐu), jako 
przeznaczenie dopusz-
czone; 

- przekrój uliczny 
drogi 6KDD 
został zmniej-
szony w liniach 
rozgraniczajņ-
cych 

z uwagi na 
długoŌń całego 
odcinka drogi 
6KDD – zostaje 
ona zaprojek-
towana jako 
ciņg pieszo-
jezdny (KPJ) o 
szerokoŌci w 
liniach 
rozgraniczajņ-
cych – 8 m 

- Uchwała nr 
340/XXVII/2008 
Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 
z dnia 29 grudnia 
2008r. 

 

2. 
 
 
 
 
 

02.10.2008r. p. Jadwiga Z. 
SzczepaŊska 
Solec 6 
05-532 Baniocha 
gm. Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy: 
zawrotki koŊczņcej 
drogň dojazdowņ 
6KDD w granicach 
działki nr ew. 141/5, 
na którņ właŌciciel 
nie wyraŐa zgody i 
wnosi o jej likwida-
cjň. 

Działka nr ew. 
140/1 i 
141/5 

6KDD - droga dojazdowa 
- przekrój uliczny - 1 
jezdnia, x 2 pasy, 10m w 
liniach rozgraniczajņcych. 

- zawrotna 
zlikwidowana na 
terenie działek 
140/1 i 141/5 

- - -  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.10.2008r. p. Grzegorz 
Pawłowski 
ul. ŏelazna 59 
m 1406 
Warszawa 

Uwaga dotyczy: 
przeznaczenia 
sņsiadujņcej działki 
(107/36) pod usługi 
(2U) co wniosko-
dawca uwaŐa za 
uciņŐliwe sņsiedztwo 
kolidujņce z 
planowanym 
osiedlem zabudowy 
jednorodzinnej na 
działce 107/38 
bňdņcej jego 
własnoŌciņ. 
 

Działka nr ew. 
107/38 

9MN2 - zabudowa 
mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolnostojņca, 
bliŎniacza i szeregowa, 
jako przeznaczenie 
podstawowe; usługi 
nieuciņŐliwe wbudowane 
w budynki mieszkalne na 
powierzchni nie wiňkszej 
niŐ 30% powierzchni 
zabudowy (bez po-
wierzchni garaŐu), jako 
przeznaczenie dopusz-
czone; 
2U - zabudowa nieuciņŐ-
liwych usług, jako 
przeznaczenie podsta-
wowe (na terenie 2U 
wyłņcznie usługi 
niewymagajņce raportu o 
oddziaływaniu na 
Ōrodowisko); zabudowa 
mieszkaniowa, jako 
przeznaczenie dopusz-
czone, nie wiňcej niŐ na 
30% powierzchni 
zabudowy; 

- obszar działki 
nr 107/36 zostaje 
podzielony na 
czňŌń usługowņ i 
mieszkaniowņ. 
Nastňpuje 
modyfikacja 
zapisu przezna-
czenia dla 
terenu 8MN – 
dopuszcza siň 
adaptacjň 
istniejņcej 
działalnoŌci 
usługowej na 
terenach 
mieszkaniowych 
z moŐliwoŌciņ 
remontowania i 
modernizowania 
istniejņcych 
budynków do 
czasu zainwe-
stowania 
nieruchomoŌci 
w formie 
zabudowy 
mieszkaniowej. 

- obszar działki 
nr 107/36 
okreŌlony w 
planie w czňŌci 
pod działal-
noŌń usługowņ 
nieuciņŐliwņ 
dla otoczenia – 
zgodnie z 
zapisami 
zawartymi w 
Studium 
UiKZP 

- Uchwała nr 
335/XXVII/2008 
Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 
z dnia 29 grudnia 
2008r. 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11.2008r. p. Monika ŏerom-
ska 
ul. Wilanowska 9 
m 49 
02-765 Warszawa 

Uwaga dotyczy: 
dopuszczenia na 
obszarze działek 
107/65, 107/66, 
107/67, 107/68, 
107/69, 107/70 drogi 
wewnňtrznej na 
odcinku dłuŐszym 
niŐ 30m. 

Działka nr ew. 
107/65, 107/66, 
107/67, 107/68, 
107/69, 107/70 

4U/MN – usługi nieuciņŐ-
liwe wolnostojņce na 
działce, jako przeznacze-
nie podstawowe; 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnosto-
jņca na działkach, jako 
przeznaczenie uzupełnia-
jņce, z dopuszczeniem 
zabudowy bliŎniaczej; 
3KDD - droga dojazdowa 
- przekrój uliczny - 1 
jezdnia, x 2 pasy, 10m w 
liniach rozgraniczajņcych. 

- Uwaga nie 
uwzglňdniona 
– droga 3KDD 
stanowi 
istotne 
połņczenie 
pomiňdzy 
drogami 2 KDL 
i 1KDZ, 
niezbňdne dla 
obsługi 
komunikacyj-
nej tego 
terenu. 

- Uchwała nr 
336/XXVII/2008 
Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 
z dnia 29 grudnia 
2008r. 

 

5. 07.11.2008r. Modni Packaging 
Sp. z o. o. 
Solec 
05-532 Baniocha 
Gm .Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy: 
powiňkszenia 
obszaru przeznaczo-
nego pod usługi 
(4U) tak, by objņł 
teren działki nr 113 
do granic nierucho-
moŌci w jej 
południowej czňŌci. 

Działka nr ew. 
113 

6U/MN - usługi nieuciņŐ-
liwe wolnostojņce na 
działce, jako przeznacze-
nie podstawowe; 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnosto-
jņca na działkach, jako 
przeznaczenie uzupełnia-
jņce, z dopuszczeniem 
zabudowy bliŎniaczej; 
 

Uwaga 
uwzglňdniona 

- - -  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 72 – 13710 – Poz. 1901 
 

18MN2 - zabudowa 
mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolnostojņca, 
bliŎniacza i szeregowa, 
jako przeznaczenie 
podstawowe; usługi 
nieuciņŐliwe wbudowane 
w budynki mieszkalne na 
powierzchni nie wiňkszej 
niŐ 30% powierzchni 
zabudowy (bez po-
wierzchni garaŐu), jako 
przeznaczenie dopusz-
czone; 

6. 07.11.2008r. p. Mariusz Juszczyk 
ul. Biedronki 89 
02-959 Warszawa 

Uwaga dotyczy: 
1. postulowanej 

wysokoŌci bu-
dynków miesz-
kalnych – 12m 
oraz 3 kondygna-
cji wraz z podda-
szem uŐytkowym 

2. zmiany wskaŎni-
ków maksymalnej 
powierzchni 
zabudowy oraz 
minimalnej 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej na takie 
jak w przypadku 
terenów U/MN 

3.  poprawy 
niebezpiecznej 
geometrii skrzy-
Őowania dróg 
1KDZ oraz 5KDL 

Działka nr ew. 
106 
105/2 

3U/MN – usługi nieuciņŐ-
liwe wolnostojņce na 
działce, jako przeznacze-
nie podstawowe; 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnosto-
jņca na działkach, jako 
przeznaczenie uzupełnia-
jņce, z dopuszczeniem 
zabudowy bliŎniaczej; 
1U - zabudowa nieuciņŐ-
liwych usług, jako 
przeznaczenie podsta-
wowe (na terenie 2U 
wyłņcznie usługi 
niewymagajņce raportu o 
oddziaływaniu na 
Ōrodowisko); zabudowa 
mieszkaniowa, jako 
przeznaczenie dopusz-
czone, nie wiňcej niŐ na 
30% powierzchni 
zabudowy; 

Uwaga nr 1 – 
uwzglňdniona 
 
uwaga nr 2 - 
uwzglňdniona 

Uwaga nr 3 – 
nie uwzglňd-
niona – 
skrzyŐowanie 
do przebudo-
wy znajduje 
siň poza 
obszarem 
przedmioto-
wego planu. 

- Uchwała nr 
337/XXVII/2008 
Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 
z dnia 29 grudnia 
2008r. 

 

7. 07.11.2008r. WAN 24 
Babka Tower 
XXVp. 
Al. Jana Pawła II 80 
lok. 157 
00-175 Warszawa 

Uwaga dotyczy: 
1. zmniejszenia 

proponowanej 
minimalnej 
szerokoŌci działki 
do 6m 

2. zmniejszenia 
proponowanej 
minimalnej 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej do 65% 

3. zwiňkszenia 
proponowanej 
maksymalnej 
powierzchni 
zabudowy do 35% 

4. dopuszczenia 
wprowadzenie 
jednego miejsca 
parkingowego na 
działce drugiego 
na drodze 

5. dopuszczenia 
stosowania 
dachów płaskich 

6. dopuszczenia 
stosowania pokry 
dachowych w 
tradycyjnych 
odcieniach 

w paragrafie 18 
zastosowanie 
ustaleŊ takich jak dla 
paragrafu 15 (18 i 19 
MN2) 

 18MN2, 19MN2 - 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnosto-
jņca, bliŎniacza i 
szeregowa, jako 
przeznaczenie podsta-
wowe; usługi nieuciņŐli-
we wbudowane w 
budynki mieszkalne na 
powierzchni nie wiňkszej 
niŐ 30% powierzchni 
zabudowy (bez po-
wierzchni garaŐu), jako 
przeznaczenie dopusz-
czone; 

Uwaga nr 2 – 
uwzglňdniono 
 
Uwaga nr 3 – 
uwzglňdniono 
 
Uwaga nr 6 – 
uwzglňdniono 
 
Uwaga nr 7 - 
uwzglňdniono 

Uwaga nr 1 – 
nie uwzglňd-
niono 
 
Uwaga nr 4 – 
nie uwzglňd-
niono 
 
Uwaga nr 5 – 
nie uwzgklňd-
niono; 

- Uchwała nr 
338/XXVII/2008 
Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 
z dnia 29 grudnia 
2008r. 

 

8. 12.11.2008r. Kancelaria 
Prawnicza 
Ciupa Sobol i 
Wspólnicy 
w imieniu P. 
Andrzeja Gajdy 
ul. ŋwiňtokrzyska 
5/7 
00-236 Warszawa 

Uwaga dotyczy: 
1) zmiany prze-

znaczenia tere-
nu na MN2 

2) zmiany prze-
biegu drogi 
4KDL oraz li-
kwidacji terenu 
zieleni izolacyj-
nej 2ZPi 

3) zmiany lokaliza-
cji drogi 5KDD 

4) likwidacji 
terenów zieleni 
izolacyjnej  
3 i 4ZPi 

Działka nr ew. 
329 

6U/MN, 7U/MN – usługi 
nieuciņŐliwe wolnostojņce 
na działce, jako przezna-
czenie podstawowe; 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnosto-
jņca na działkach, jako 
przeznaczenie uzupełnia-
jņce, z dopuszczeniem 
zabudowy bliŎniaczej; 
4KDL – droga lokalna – 
przekrój uliczny – 1 
jezdnia, 2X pasy, 13m w 
liniach rozgraniczajņcych 
5KDD - droga dojazdowa - 
przekrój uliczny - 1 
jezdnia, x 2 pasy, 10m w 
liniach rozgraniczajņcych. 
2ZPi, 3ZPi, 4ZPi – teren 
zieleni izolacyjnej, jako 
przeznaczenie podstawo-
we; 
infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i 
zabudowy, drogi 
wewnňtrzne jako 
przeznaczenie dopuszczo-
ne. 

Uwaga nr 1 – 
uwzglňdniona 
 
Uwaga nr 2a) – 
uwzglňdniona 
czňŌciowo – 
przesuniňto 
przebieg drogi; 

Uwaga nr 2b) 
– nie uwzglňd-
niona; 
 
Uwaga nr 3 – 
nie uwzglňd-
niono; 
 
Uwaga nr 4 
nie uwzglňd-
niono 

- Uchwała nr 
339/XXVII/2008 
Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii 
z dnia 29 grudnia 
2008r. 

 

 
Załņczniki: 
Kopie uchwał dot. sposobu rozstrzygniňciu nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 362/XXVIII/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 10 lutego 2009r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Solec 

– czňŌń wschodnia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy 
Góra Kalwaria oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŎn. zm.), Rada Miejska w Górze Kalwarii 
rozstrzyga, co nastňpuje: 
I. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Solec – czňŌń wschodnia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
Gminy Góra Kalwaria: 
1. Podstawņ prawnņ realizacji zadaŊ własnych Gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w/w fragmentu wsi Solec sņ zapisy: 
a) Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra Kalwaria 

(uchwała Rady Miejskiej w Górze Kalwarii nr 700/XLVII/2006 z dnia 13 wrzeŌnia 2006r.). 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujňte w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego, naleŐņce do zadaŊ własnych Gminy obejmņ: 
a) budowň nowych dróg oraz ich poszerzeŊ (zbiorcze, lokalne i dojazdowe) o powierzchni łņcznie około 

35000m2; 
b) koszty zwiņzane z budowņ nowych urzņdzeŊ ocenia siň jako podstawowe; przyjmuje siň zaspokojenie 

potrzeb nowego budownictwa mieszkaniowego i usługowego z juŐ istniejņcej infrastruktury technicz-
nej. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogņ byń realizowane przez jednostki organizacyjne, takie 
jak: Zarzņd Dróg Powiatowych, Przedsiňbiorstwo Wodociņgów i Kanalizacji oraz inne przedsiňbiorstwa 
(spółki) realizujņce w/w zadania. 
II. Zasady finansowania zadaŊ naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy Góry Kalwaria 
1. Ustala siň nastňpujņce Ŏródła finansowania zadaŊ gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym roz-

strzygniňciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
a) dochody własne Gminy, 
b) dotacje, 
c) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne, 
d) kredyty, poŐyczki preferencyjne, 
e) Ōrodki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne). 

Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Solec – czňŌń wschodnia 
spowoduje wpływy do budŐetu Gminy z nastňpujņcych Ŏródeł: z tytułu opłaty planistycznej (pobieranej w 
okresie 5 lat od daty uchwalenia planu), z tytułu wzrostu podatku od wartoŌci nieruchomoŌci (w zwiņzku ze 
zmianņ sposobu zagospodarowania i z innņ niŐ dotychczasowa funkcjņ) oraz z tytułu opłaty adiacenckiej. 
2. Projektowane w planie inwestycje oszacowane w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego na kwotň rzňdu 14.618.000 PLN, pomniejszono w zwiņzku ze zmianami wprowadzonymi do 
planu w toku procedury tj. uzgodnieŊ, opiniowania oraz korekt wynikajņcych z wyłoŐenia do publicznego 
wglņdu (do sumy rzňdu 9.898.000 PLN), w tym: 
a) obciņŐenia finansowe zwiņzane z nabyciem gruntów: 2.275.000 PLN, 
b) obciņŐenia finansowe zwiņzane z kosztami budowy infrastruktury i zagospodarowaniem terenu: w 

tym: 

 budowa dróg i chodników na terenach wykupionych: 2.639.000 PLN, 
 oŌwietlenie zewnňtrzne uliczne: 500.000 PLN, 
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c) – kanalizacja 3.800.000 PLN 
d) + rezerwa dodana do kosztów w wysokoŌci ok. 10% tj.: 684.000 PLN. 

PowyŐsze dane finansowe zostały podane na podstawie prognozy finansowej skutków uchwalenia przed-
miotowego planu, sporzņdzonej w trakcie procedury planistycznej w lipcu 2008 roku. Podane powyŐej kosz-
ty sņ szacunkowe i mogņ ulec zmianie przy dokładnym okreŌleniu w wyniku opracowania szczegółowych 
projektów technicznych. PowyŐsze koszty bňdņ rozłoŐone w czasie i mogņ byń pokryte czňŌciowo z opłat 
adiacenckich, ale w duŐej mierze z budŐetu gminy. 
W przypadku wydawania decyzji podatkowych, decyzji zwiņzanych z pobieraniem opłat lub wypłacaniem 
odszkodowaŊ i innych roszczeŊ finansowych w nastňpstwie wzrostu lub obniŐenia wartoŌci nieruchomoŌci 
na skutek uchwalenia planu naleŐy przeprowadziń indywidualne analizy. 
Z punktu widzenia ekonomicznego projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi So-
lec nie przyniesie, na przestrzeni kilku kolejnych lat, po jego uchwaleniu spodziewanych korzyŌci czysto fi-
nansowych dla miasta. Jednak biorņc pod uwagň, Őe plan taki obowiņzywań bňdzie długie lata korzyŌci pod 
wzglňdem ekonomicznych bňdņ pojawiań siň sukcesywnie. Niewņtpliwie nastņpiņ istotne zmiany pod 
wzglňdem estetycznym i ładu przestrzennego. 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Piotr Szeląg 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/257/09 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świniotop. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, 
co nastňpuje: 

§ 1. Nadaje siň nazwň „Na Skraju” ulicy poło-
Őonej w miejscowoŌci ŋwiniotop, oznaczonej jako 
odcinek AB na załņczniku graficznym nr 1. 

2. Nadaje siň nazwň „ŋrodkowa” ulicy połoŐo-
nej w miejscowoŌci ŋwiniotop, oznaczonej jako 
odcinek CD na załņczniku graficznym nr 1. 

3. Nadaje siň nazwň „Brzozowa” ulicy połoŐo-
nej w miejscowoŌci ŋwiniotop, oznaczonej jako 
odcinek ABC na załņczniku graficznym nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Wyszkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Wiceprzewodniczņcy Rady: 

Wojciech Pakieła 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


