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UCHWAŁA Nr XLII/172/2009 

RADY MIASTA GARWOLIN 

z dnia 1 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie  

wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) oraz w zwiņzku 
z wykonaniem uchwały Rady Miasta Garwolin nr 
XXXVII/232/2005 z dnia 7 paŝdziernika 2005r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej, połoşonego w Garwolinie wzdłuş ob-
wodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej, 
uchwala siň co nastňpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
stwierdza siň zgodnośń niniejszego planu z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Garwolin 
(uchwała Rady Miejskiej w Garwolinie nr 
XXV/172/2000 z dnia 24 listopada 2000r.), które 
stosownie do przepisu art. 9 tejşe ustawy, sporzņ-
dzone zostało w celu określenia polityki prze-
strzennej miasta, w tym lokalnych zasad zago-
spodarowania przestrzennego. 

§ 2. 

Plan obejmuje obszar przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1: 2 000, stanowiņcym załņcznik nr 1 
do niniejszej uchwały, zawierajņcym wyrys ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Garwolin, z ozna-
czeniem granic obszaru objňtego opracowaniem. 

§ 3. 

1. Ilekroń w niniejszej uchwale powołuje siň prze-
pisy ustawy bez podania jej nazwy, naleşy 
przez to rozumień ustawň z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.). 

 

2. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) obszarze planistycznym – naleşy przez to 
rozumień czňśń miasta objňtņ ustaleniami 
niniejszej uchwały,  

2) zabudowie zwiņzanej z przemysłem (P) – na-
leşy przez to rozumień obiekty lokalizowane 
na terenach przeznaczonych pod przemysł 
bezpośrednio, lub obiekty z tym przemy-
słem zwiņzane, jak obiekty socjalno-
biurowe, wystawiennicze, składowe, maga-
zynowe itp., 

3) aktywności gospodarczej (AG) – naleşy 
przez to rozumień działalnośń, która jest za-
robkowņ działalnościņ wytwórczņ (zgodnņ z 
ustawņ z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej), mogņcņ zawsze 
lub potencjalnie, znaczņco oddziaływań na 
środowisko, po przeprowadzeniu postňpo-
wania przewidzianego prawem, 

4) działalności usługowej lub innej nieuciņşli-
wej aktywności gospodarczej (U) – naleşy 
przez to rozumień działalnośń, która jest 
działalnościņ handlowņ i usługowņ oraz 
działalnościņ zawodowņ, wykonywanņ w 
sposób zorganizowany i ciņgły (zgodnņ z 
ustawņ z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej), mogņcņ zawsze 
lub potencjalnie, znaczņco oddziaływań na 
środowisko, po przeprowadzeniu postňpo-
wania przewidzianego prawem, 

5) aktywności gospodarczej w rolnictwie 
(AGR) – naleşy przez to rozumień działal-
nośń, ze szczególnym uwzglňdnieniem 
szczególnych działów rolnictwa (szkółki ro-
ślin ozdobnych), mogņcņ zawsze lub poten-
cjalnie, znaczņco oddziaływań na środowi-
sko, po przeprowadzeniu postňpowania 
przewidzianego prawem, 

6) infrastrukturze technicznej – naleşy przez to 
rozumień realizacjň celów publicznych, o 
których mowa w art. 6 pkt 2 do 4 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603, z póŝn. zm.), 
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7) modernizacji drogi lub infrastruktury tech-
nicznej – o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
10 ustawy naleşy przez to rozumień: 

- przebudowň lub remont drogi, o których 
mowa w przepisach ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 
115, z póŝn. zm.) lub  

- przebudowň lub remont infrastruktury 
technicznej, o których mowa w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z póŝn. zm.). 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące  

całego obszaru planistycznego  
przedstawionego na załączniku nr 1 

§ 4. 

1. Do kaşdego terenu, przedstawionego na za-
łņczniku nr 1, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem, odnoszņ siň: 

1) tekstowe ustalenia dotyczņce całego obsza-
ru, 

2) tekstowe ustalenia odnoszņce siň do terenu 
oznaczonego symbolem, 

3) ustalenia zawarte na rysunku planu. 

2. Ustalenia tekstowe dotyczņce całego obszaru 
obowiņzujņ, w nastňpujņcym zakresie:  

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie 
ustalone na podstawie odrňbnych przepi-
sów, 

6) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej, 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów. 

 

3. Istniejņcy układ granic własności gruntów nie 
wymaga ustalania szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości ob-
jňtych planem miejscowym, o których mowa w 
art. 15 ust 2 pkt 8 ustawy, a tym samym rów-
nieş określenia granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleń i podziałów nie-
ruchomości. 

4. Wymienione wyşej ustalenia, uzupełnione 
ustaleniami zawartymi w § 14 niniejszej 
uchwały, stanowiņ obowiņzkowy zakres planu 
miejscowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 
ustawy. 

5. Rysunek planu, przedstawiony na załņczniku nr 
1, obowiņzuje w zakresie:  

1) przeznaczenia terenów na róşne funkcje, 
oznaczone na rysunku planu pojedynczymi 
symbolami lub zbiorami symboli rozdzielo-
nych przecinkami,  

2) przebiegu linii rozgraniczajņcych tereny o 
róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach 
zagospodarowania, 

3) przebiegu linii zabudowy. 

6. Na rysunku planu, przedstawionym na załņcz-
niku nr 1, zaznaczono takşe: 

1) przebieg granicy opracowania,  

2) przebieg gazociņgu wysokiego ciśnienia, 

3) przebieg istniejņcej linii elektroenergetycz-
nej 110 kV, 

4) orientacyjny przebieg projektowanej linii 
elektroenergetycznej pierścieniowej, zasila-
jņcej tereny GSAG, 

5) zasiňg strefy ograniczenia zabudowy wzdłuş 
linii elektroenergetycznej 110 kV. 

§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego. 

1. Zasady ochrony ładu przestrzennego: 

1) Przedmiotowy teren jest terenem wolnym 
od zabudowy. Na terenie wystňpujņ jedynie 
urzņdzenia infrastruktury technicznej, które 
po zagospodarowaniu terenu zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu stanņ siň 
mniej agresywnym elementem zagospoda-
rowania przestrzennego tej czňści miasta. 

2) Układ dróg na terenie objňtym planem na-
wiņzuje do systemu komunikacyjnego mia-
sta. 
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2. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Realizacja zabudowy i zagospodarowania 
terenów przez kolejnych inwestorów w stre-
fie, po realizacji głównych ciņgów infra-
struktury technicznej oraz dróg publicznych. 

2) Zagospodarowanie działek stosownie do 
funkcji obiektów i utrzymywanie go we wła-
ściwym stanie estetycznym. 

3) Działki naleşy zagospodarowań, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na kształtowanie 
przestrzeni publicznej przez zastosowanie: 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych 
(patrz pkt 4 i 5), przejśń dla pieszych, zieleni 
izolacyjnej wzdłuş granic działki lub terenu 
wyodrňbniajņcego poszczególne zakłady i 
terenów zieleni przy obiektach biurowych, 
wystawowych lub socjalnych. 

4) Projektowanie parkingów z zachowaniem 
wskaŝników: 

a. minimum 3 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni sprzedaşy lub powierzchni 
uşytkowej w innych niş handlowe obiek-
tach usługowych,  

b. minimum 3 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni uşytkowej obiektów zwiņza-
nych z produkcjņ, 

c. minimum 2 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni uşytkowej obiektów biuro-
wych.  

przy jednoczesnym załoşeniu, şe przy 
jednym obiekcie nie moşe byń mniej niş 
4 miejsca postojowe. 

5) Ilośń miejsc postojowych musi byń dosto-
sowana do rodzaju prowadzonej w obiek-
tach działalności z uwzglňdnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Uzasadnienie po-
trzebnej ilości miejsc postojowych na par-
kingach musi byń czňściņ projektu zagospo-
darowania terenu lub działki. 

6) Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych od strony ulic i dróg publicz-
nych. 

7) Obiekty biurowe, wystawowe i handlowe 
naleşy lokalizowań od strony dróg publicz-
nych.  

§ 6. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 

1. Na podstawie przepisów dotyczņcych ochrony 
środowiska:  

1) Zakaz lokalizacji inwestycji stwarzajņcych 
zagroşenie dla şycia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególności zagroşenie wystņpienia po-
waşnych awarii. 

2) Obowiņzek wstňpnego oczyszczania, z sub-
stancji ropopochodnych i czňści stałych, 
wód z parkingów i powierzchni utwardzo-
nych odprowadzanych do odbiorników. 

3) Eksploatacja instalacji powodujņca wpro-
wadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
emisjň hałasu oraz wytwarzanie pól elek-
tromagnetycznych nie powinna powodowań 
przekroczenia standardów jakości środowi-
ska poza terenem, do którego prowadzņcy 
instalacjň ma tytuł prawny. 

4) Wykonywanie nowoprojektowanych ciņgów 
komunikacyjnych, linii napowietrznych i ka-
blowych, podziemnych rurociņgów oraz in-
nych obiektów liniowych, w sposób zapew-
niajņcy ograniczenie ich oddziaływania na 
środowisko, w tym ochronň walorów krajo-
brazowych. 

5) Gromadzenie odpadów komunalnych w 
miejscach wyłņcznie do tego przeznaczo-
nych i zapewnienie wywoşenia odpadów na 
wysypisko, zgodnie z gminnym systemem 
gospodarki odpadami. 

6) Postňpowanie z odpadami niebezpiecznymi, 
w przypadku ich wystņpienia, musi byń 
zgodne z przepisami szczególnymi. 

7) Stosowanie ekologicznych nośników energii 
(posiadajņcych odpowiednie atesty) do 
ogrzewania pomieszczeń i ewentualnych 
procesów produkcyjnych lub w usługach. 

2. Na podstawie przepisów dotyczņcych ochrony 
wód: 

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków bezpośrednio do gruntu,  

2) zakaz realizacji przedsiňwziňń wymagajņ-
cych urzņdzeń wodochłonnych, jeśli ich za-
potrzebowanie naruszałoby równowagň lo-
kalnych zasobów, 

3) zakaz realizacji przedsiňwziňń, mogņcych 
spowodowań zanieczyszczenie wód pod-
ziemnych, 

4) zakaz kierowania wód opadowych z tere-
nów przedsiňwziňń budowlanych na działki 
sņsiednie, 

5) zakaz przerwania ciņgłości sieci drenarskiej 
ujňtej w ewidencji wód i urzņdzeń wodnych; 
niezbňdne zmiany w układzie drenaşu lub 
wyłņczenie jego czňści z ewidencji urzņdzeń 
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melioracyjnych naleşy wcześniej uzgodniń z 
Wojewódzkim Zarzņdem Melioracji i Urzņ-
dzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w So-
kołowie Podlaskim (ul. Repkowska 49,          
08-300 Sokołów Podlaski). 

3. Zasady ochrony przyrody: 

1) obowiņzek kształtowania nasadzeń zieleni 
izolacyjnej wzdłuş granic działki lub terenu 
wyodrňbniajņcego poszczególne zakłady w 
strefie, 

2) obowiņzek kształtowania zieleni bňdņcej 
elementem przestrzeni publicznej. 

4. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: 

1) na obszarze planistycznym objňtym niniej-
szym opracowaniem naleşy realizowań 
obiekty zharmonizowane ze sobņ formņ i 
gabarytami,  

2) obowiņzek kształtowania nasadzeń w strefie 
izolacyjnej, stanowiņcej ochronň terenów 
mieszkaniowych, które projektowane sņ w 
sņsiedztwie przedmiotowego terenu. 

§ 7. 

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

1. Stosownie do przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami wszystkie osoby, które 
prowadzņc roboty ziemne odkryjņ przedmiot, 
co do którego istnieje przypuszczenie, şe jest 
on zabytkiem, sņ zobowiņzane do przestrzega-
nia przepisów ustawy, a w szczególności doty-
czņcych: 

1) wstrzymania wszelkich robót mogņcych 
uszkodziń lub zniszczyń odkryty przedmiot, 

2) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i 
wstrzymania wszelkich robót mogņcych go 
uszkodziń lub zniszczyń, 

3) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
burmistrza miasta. 

2. Zabytki podlegajņce ochronie ani dobra kultury 
współczesnej, w rozumieniu przepisów ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze planistycznym nie wy-
stňpujņ. 

§ 8. 

Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

1. Za przestrzeń publicznņ, wymagajņcņ szcze-
gólnego projektowania i ustalania zasad jej 

utrzymania we właściwym stanie technicznym 
i estetycznym uwaşa siň: przestrzeń wydzielo-
nņ z powierzchni terenu przeznaczonego pod 
obiekty realizowane jako obiekty usługowe lub 
produkcyjne. 

2. Przestrzeń publiczna, o której mowa w pkt 1, 
moşe znajdowań siň poza ogrodzeniem czňści 
terenu przeznaczonego na obiekt lub wewnņtrz 
terenu ogrodzonego. 

3. Na czňści działki wydzielonej pod urzņdzenie 
przestrzeni publicznej realizowane byń mogņ: 

1) przejścia dla pieszych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozdzielczośń ruchu 
pieszego i kołowego, 

2) oświetlenie, 

3) zieleń urzņdzona,  

4) obiekty małej architektury, 

5) miejsca postojowe i parkingi z uwzglňdnie-
niem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Ilośń miejsc postojowych i parkingów – jak w 
§ 5 ust. 2 pkt 4 i 5. 

§ 9. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie ustalonych na 
podstawie odrňbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagroşonych osuwaniem siň 
mas ziemnych. 

1. Na obszarze planistycznym, nie wystňpujņ: 

1) tereny objňte szczególnymi formami ochro-
ny przyrody w rozumieniu przepisów o 
ochronie przyrody, 

2) ustalone w trybie przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowi-
ska - obszary ograniczonego uşytkowania 
lub istniejņce strefy przemysłowe,  

3) określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne: 

- tereny naraşone na niebezpieczeństwo 
powodzi, 

- ujňcia wody i strefy ich ochrony, 

- strefy ochronne ujňń wód, 

- obszary ochronne zbiorników wód śród-
lņdowych, 

- tereny naraşone na niebezpieczeństwo 
powodzi. 

4) tereny górnicze, 
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5) tereny zagroşone ruchami masowymi ziemi 
ani tereny, na których wystňpujņ te ruchy. 

2. Na podstawie przepisów o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym wystňpuje obo-
wiņzek: 

1) przestrzegania zasady, şe ustalenia niniej-
szego planu kształtujņ, wraz z innymi prze-
pisami, sposób wykonywania prawa wła-
sności nieruchomości, 

2) przestrzegania zasady, şe zabudowa i zago-
spodarowanie terenów nie moşe naruszań 
chronionego prawem interesu publicznego 
oraz interesu jednostek organizacyjnych, a 
takşe interesu osób trzecich. 

§ 10. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objňtych planem miejscowym. 

Na przedmiotowym obszarze planistycznym nie 
ma potrzeby przeprowadzania procedury scalania 
i podziału nieruchomości na działki budowlane. W 
zwiņzku z tym nie wyznacza siň granic takich tere-
nów ani szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości na takich terenach. 

§ 11. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

Na przedmiotowym obszarze planistycznym nie 
ustala siň: 

1) tymczasowych form zabudowy lub zagospoda-
rowania, 

2) terenów z zakazem zabudowy lub określonego 
zagospodarowania terenu z wyjņtkiem: 

- zakazu budowy obiektów kubaturowych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg, 

- ograniczeń wynikajņcych z wystňpowania 
strefy wzdłuş gazociņgu wysokoprňşnego, 

- ograniczeń w strefach wzdłuş linii elektro-
energetycznych. 

§ 12. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. System komunikacji  

1) Naleşy, poprzez kolejne inwestycje w tym 
zakresie, ukształtowań system komunikacji 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, z 
uwzglňdnieniem rozwiņzań komunikacyj-
nych zlokalizowanej w sņsiedztwie obwod-
nicy miasta. 

2) Ustalenia dotyczņce dróg znajdujņcych siň 
w obszarze planistycznym zawarto w roz-
dziale III. 

2. Zaopatrzenie w wodň: 

1) Z rozbudowywanej komunalnej sieci wodo-
ciņgowej;  

2) Lokalizacja sieci w liniach rozgraniczajņcych 
dróg, poza jezdniņ,  

3) Przy projektowaniu obiektów i zagospoda-
rowaniu terenów naleşy, w projekcie zago-
spodarowania terenu lub działki, uwzglňd-
niań zapotrzebowanie na wodň do celów 
przeciwpoşarowych, zgodnie z ustaleniami: 

a. rozporzņdzenia w sprawie ochrony prze-
ciwpoşarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów, 

b. rozporzņdzenia w sprawie przeciwpoşa-
rowego zaopatrzenia w wodň oraz dróg 
poşarowych. 

3. Odprowadzanie ścieków: 

1) do systemu komunalnej kanalizacji sanitar-
nej, poprzez projektowanņ sień kanalizacji 
sanitarnej wykonywanņ wg. projektu bran-
şowego,  

2) inne rozwiņzania odprowadzania ścieków 
dopuszczalne w miarň powstajņcych moşli-
wości i rozwiņzań technicznych. 

4. Energia elektryczna: 

1) Zaopatrzenie zakładów powstajņcych w 
Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospo-
darczej z istniejņcych lub uzupełnianych, w 
miarň potrzeb, sieci elektroenergetycznych 
oraz ze stacji transformatorowych wg. do-
kumentacji branşowej, na których lokaliza-
cjň inwestor musi udostňpniń teren.  

2) Orientacyjny przebieg projektowanej linii 
elektroenergetycznej pierścieniowej zasila-
jņcej strefň, przedstawiono na rysunku pla-
nu. Zmiany trasy przebiegu tej linii mogņ 
wynikań z obowiņzku spełnienia warunków 
technicznych obowiņzujņcych w czasie re-
alizacji sieci. 

3) W celu realizacji, sieci elektroenergetycz-
nych, niezbňdnych dla projektowanej zabu-
dowy, ustala siň rezerwy terenu w liniach 
rozgraniczajņcych ulic oraz na innych tere-
nach udostňpnionych prawnie i komunika-
cyjnie słuşbom technicznym operatora sieci.  

4) Realizacja nowych i przebudowa istniejņ-
cych linii elektroenergetycznych, w uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez 
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właściwe przedsiňbiorstwo energetyczne 
według zasad ustalonych w przepisach 
Prawa energetycznego. 

5) Realizacja oświetlenia ulicznego w ciņgach 
dróg i ulic. 

6) W projektach zagospodarowania terenu lub 
działki naleşy przewidzień rezerwacjň miejsc 
i terenów dla lokalizacji linii, stacji i przyłņ-
czy oraz innych elementów infrastruktury 
elektroenergetycznej, niezbňdnych dla za-
opatrzenia sytuowanych na tych terenach 
budynków i budowli w energiň elektrycznņ 
a takşe oświetlenia terenów wokół obiek-
tów. 

7) Zakaz nasadzeń, pod napowietrznymi linia-
mi elektroenergetycznymi, drzew i krzewów, 
których naturalna wysokośń moşe przekro-
czyń wysokośń 3.0 m,  

8) Nakaz przycinania drzew i krzewów rosnņ-
cych pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi.  

5. Gaz: 

1) Zasilanie do celów grzewczych i socjalno – 
bytowych z istniejņcego gazociņgu średnie-
go ciśnienia DN110 /MOP do 0,5 MPa), zlo-
kalizowanego w ul. Stacyjnej, po określeniu 
warunków przez zarzņdcň sieci. 

2) Gazyfikacja obszaru przez przedsiňbiorstwo 
gazownicze bňdzie moşliwa jeśli zaistniejņ 
techniczne i ekonomiczne warunki budowy 
odcinków sieci gazowych. W przypadku 
braku moşliwości budowy sieci gazowych, 
zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 89, poz. 625), ga-
zyfikacja moşe byń realizowana na warun-
kach określonych w odrňbnych umowach 
zawartych pomiňdzy przedsiňbiorstwem ga-
zowym a odbiorcņ gazu. 

3) Linia ogrodzeń powinna przebiegań nie bli-
şej niş 0,50 m w rzucie poziomym od linii 
gazociņgu. 

4) Szafki gazowe powinny byń lokalizowane w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņcym sie-
ciņ gazowņ. 

5) Przy projektowaniu zagospodarowania 
wzdłuş trasy gazociņgu wysokiego ciśnienia 
Dn 500 o max. ciśnieniu roboczym /MOP/ 
6,3 MPa, naleşy uzyskiwań uzgodnienie z za-
rzņdcņ tego gazociņgu. 

6) Warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadań sieci gazowe określone sņ w: 

a. dla gazociņgów wybudowanych w dniu 
12 grudnia 2001r. i po tym terminie – 
rozporzņdzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97, poz. 
1055), 

b. dla gazociņgów wybudowanych przed 12 
grudnia 2001r. – rozporzņdzenie Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995r. (Dz.U. Nr 139, poz. 686). 

6. Ogrzewanie: 

1) Gazowe, zgodnie z ust. 5. 

2) Dopuszczalne ogrzewanie z indywidualnych 
ŝródeł ciepła.  

3) Nowe obiekty naleşy wyposaşań w instala-
cje grzewcze z wykorzystaniem ekologicz-
nych nośników energii cieplnej i posiadajņ-
cych odpowiedni atest dopuszczajņcy go do 
stosowania ze wzglňdu na ochronň powie-
trza. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury 

1) Niezbňdne modernizacje sieci infrastruktury 
technicznej dokonywane byń mogņ na tere-
nach ich dotychczasowej lokalizacji z wyjņt-
kiem przypadków, kiedy modernizacja sieci 
zwiņzana jest ze zmianņ sposobu zabudowy 
i zagospodarowania terenu, na którym, w 
projekcie zagospodarowania działki lub te-
renu, przewidziano inny przebieg tych sieci. 

2) Nowe sieci infrastruktury technicznej naleşy 
lokalizowań w liniach rozgraniczajņcych 
dróg, poza jezdniņ. Inny przebieg sieci – do-
puszczalny, zgodnie ze szczegółowymi roz-
wiņzaniami branşowymi w tym zakresie, 
przyjňtymi na etapie projektowania inwe-
stycji, z uwzglňdnieniem odpowiednich 
przepisów szczególnych i uwarunkowań 
miejscowych.  

3) Przyłņcza infrastruktury technicznej realizo-
wane bňdņ odpowiednio do potrzeb inwe-
storów, określanych w projekcie zagospo-
darowania terenu lub działki. 

4) Szczegółowe rozmieszczenie sieci i urzņ-
dzeń infrastruktury, zostanie określone w 
projektach zagospodarowania działki lub te-
renu, przygotowywanych do wniosku o po-
zwolenie na budowň tych sieci. 

5) Na przedmiotowym terenie mogņ byń loka-
lizowane urzņdzenia infrastruktury, zwiņza-
ne z realizacjņ celów publicznych wymie-
nionych w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 
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poz. 2603 z póŝn. zm.) pod warunkiem, şe 
spełniań one bňdņ wymagania ustalone w 
odrňbnych przepisach. 

8. Realizacja sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz zasilanie obiektów budowlanych z 
tych sieci, zgodnie z przepisami odrňbnymi 
obowiņzujņcymi w okresie realizacji oraz z 
ustaleniami projektów zagospodarowania te-
renów lub działek budowlanych a takşe z uzy-
skiwanymi warunkami zaopatrzenia w po-
szczególne media, określanymi przez dostawcň 
w trybie wydawania pozwoleń na budowň tych 
obiektów. 

§ 13. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i uşytkowania terenów. 

1. Do czasu zagospodarowania terenów na funk-
cje zgodne z ustaleniami niniejszego planu, 
wykorzystuje siň je w sposób dotychczasowy. 

2. Tymczasowych zasad zabudowy i zagospoda-
rowania gruntów nie ustala siň. 

Rozdział III 
Ustalenia dla poszczególnych terenów  

przedstawionych na załączniku nr 1 

§ 14. 

1. Ustalenia tekstowe dla poszczególnych, ozna-
czonych symbolem, terenów przedstawionych 
na załņczniku nr 1 obowiņzujņ w nastňpujņcym 
zakresie: 

1) przeznaczenie terenów na róşne funkcje lub 
róşne zasady zagospodarowania. 

2) zasady zagospodarowania terenów ozna-
czonych symbolami, wraz z parametrami i 
wskaŝnikami kształtowania zabudowy, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŝniki intensywności zabudowy. 

3) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy.  

2. Wymienione wyşej ustalenia, uzupełnione 
ustaleniami wymienionymi w § 4 ust. 2 niniej-
szej uchwały, stanowiņ obowiņzkowy zakres 
planu miejscowego, o którym mowa w art. 15 
ust. 2 ustawy. 

§ 15. 

Przeznaczenie terenów na róşne funkcje lub róşne 
zasady zagospodarowania. 

1. Ustala siň nastňpujņce, według oznaczeń na-
niesionych na rysunku planu, przeznaczenie te-
renów pod: 

1) 1P – zabudowň zwiņzanņ z przemysłem, 

2) 2P – zabudowň zwiņzanņ z przemysłem, 

3) 3aZP,KS – zieleń i zabudowň zwiņzana 
z obsługņ komunikacji, 

4) 3bZP,KS – zieleń i zabudowň zwiņzana 
z obsługņ komunikacji, 

5) 4ZP,KS – zieleń i zabudowň zwiņzana 
z obsługņ komunikacji, 

6) 5AG – zabudowň zwiņzanņ z aktywnościņ 
gospodarczņ, 

7) 6AG – zabudowň zwiņzanņ z aktywnościņ 
gospodarczņ, 

8) 7R,AGR,KS – tereny rolne, aktywności go-
spodarczej w zakresie specjalnych działów 
gospodarki rolnej i parkingi,  

9) 8R,AGR,KS – tereny rolne, aktywności go-
spodarczej w zakresie specjalnych działów 
gospodarki rolnej i parkingi, 

10) 9AG,U – zabudowň zwiņzana z aktywno-
ściņ gospodarczņ i usługami, 

11) 10AG,U – zabudowň zwiņzana z aktywno-
ściņ gospodarczņ i usługami, 

12) 11KS – istniejņcy wňzeł drogowy, 

13) 1KDZ – drogň klasy Z, 

14) 2KDL – drogň klasy L, 

15) 3KDZ – drogň klasy Z, 

16) 4KDL – drogň klasy L, 

17) 5KDL – drogň klasy L, 

18) 6KDZ – drogň klasy Z, 

§ 16. 

Zasady zagospodarowania terenów oznaczonych 
symbolami, wraz z parametrami i wskaŝnikami 
kształtowania zabudowy, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności za-
budowy. 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1P i 2P obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 

1) Zabudowa i zagospodarowanie, zgodnie z 
przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem 
odpowiednich ustaleń zawartych w rozdzia-
le II. 

2) Podział na działki moşliwy: 

a. stosownie do zamierzeń inwestycyjnych 
przyszłych inwestorów, ale na działki nie 
mniejsze niş 10 ha,  
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b. pod warunkiem sprawdzenia, şe w wyni-
ku podziału nie pozostanie działka nie 
nadajņca siň do zabudowy i zagospoda-
rowania zgodnego z niniejszym planem. 

3) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy: 

a. wysokośń zabudowy zwiņzanej z prze-
mysłem i obiektami zwiņzanymi z jego 
obsługņ - odpowiednia do stosowanej 
technologii i prowadzonej działalności w 
obiektach, lecz nie wiňksza niş 12,00m od 
poziomu terenu przy najnişej połoşonym 
wejściu do budynku do najwyşej połoşo-
nej górnej powierzchni przekrycia da-
chowego. 

b. powierzchnia zabudowy wraz z parkin-
gami i powierzchniņ utwardzonņ nie mo-
şe przekroczyń 80% powierzchni działki 
lub terenu. 

c. powierzchnia biologicznie czynna – mi-
nimum 20% powierzchni działki lub tere-
nu. 

4) Linie zabudowy, oznaczone na rysunku pla-
nu przebiegajņ nastňpujņco: 

a. od linii rozgraniczajņcej po północnej 
stronie terenu 1P w odległości 20,0 m 

b. od linii rozgraniczajņcej obwodnicy - w 
odległości 25,0 m 

c. od linii rozgraniczajņcych dróg 1KDZ i 6 
KDZ - w odległości 20,0m, 

d. od linii rozgraniczajņcych dróg 2KDL i 
5KDL - w odległości 10,0m. 

5) Obowiņzek kształtowania zieleni izolacyjnej.  

6) Wszystkie drogi i place komunikacji we-
wnňtrznej muszņ mień co najmniej na-
wierzchniň utwardzonņ, 

7) Obowiņzek wyposaşenia terenu w odpo-
wiedniņ ilośń miejsc postojowych, z 
uwzglňdnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 9AG,U i 10AG,U obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia: 

1) Zabudowa i zagospodarowanie terenu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z za-
chowaniem odpowiednich ustaleń zawar-
tych w rozdziale II, 

 

 

 

2) Podział na działki moşliwy: 

a. stosownie do zamierzeń inwestycyjnych 
przyszłych inwestorów, ale na działki nie 
mniejsze niş 1 ha,  

b. pod warunkiem sprawdzenia, şe w wyni-
ku podziału nie pozostanie działka nie 
nadajņca siň do zabudowy i zagospoda-
rowania zgodnego z niniejszym planem. 

3) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy:  

a. wysokośń zabudowy - odpowiednia do 
stosowanej technologii i prowadzonej 
działalności w obiektach, lecz nie wiňksza 
niş 12,00 m, od poziomu terenu przy naj-
nişej połoşonym wejściu do budynku do 
najwyşej połoşonej górnej powierzchni 
przekrycia dachowego. 

b. powierzchnia zabudowy wraz z parkin-
gami i powierzchniņ utwardzonņ nie mo-
şe przekroczyń 80% powierzchni działki 
lub terenu. 

c. powierzchnia biologicznie czynna – mi-
nimum 20% powierzchni działki lub tere-
nu. 

4) Linie zabudowy, oznaczone na rysunku pla-
nu, przebiegajņ nastňpujņco: 

a. od linii rozgraniczajņcej drogi 6KDZ w 
odległości 20,0m, 

b. od linii rozgraniczajņcej drogi 4KDL w 
odległości 10,0m. 

5) Obowiņzek kształtowania zieleni izolacyjnej. 

6) Wszystkie drogi i place komunikacji we-
wnňtrznej muszņ mień co najmniej na-
wierzchniň utwardzonņ. 

7) Obowiņzek wyposaşenia terenu w odpo-
wiedniņ ilośń miejsc postojowych, z 
uwzglňdnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

8) W zagospodarowaniu działki lub terenu na-
leşy uwzglňdniń zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej, według ustaleń zawar-
tych w § 8. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 5AG i 6AG obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 

1) Zabudowa i zagospodarowanie terenu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z za-
chowaniem odpowiednich ustaleń zawar-
tych w rozdziale II, 
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2) Podział na działki moşliwy: 

a. stosownie do zamierzeń inwestycyjnych 
przyszłych inwestorów, ale na działki nie 
mniejsze niş 1 ha,  

b. pod warunkiem, şe w wyniku podziału 
nie pozostanie działka nie nadajņca siň 
do zabudowy i zagospodarowania zgod-
nego z niniejszym planem. 

3) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy:  

a. wysokośń zabudowy - odpowiednia do 
stosowanej technologii i prowadzonej 
działalności w obiektach, lecz nie wiňksza 
niş 12,00 m, od poziomu terenu przy naj-
nişej połoşonym wejściu do budynku do 
najwyşej połoşonej górnej powierzchni 
przekrycia dachowego. 

b. powierzchnia zabudowy wraz z parkin-
gami i powierzchniņ utwardzonņ nie mo-
şe przekroczyń 80% powierzchni działki 
lub terenu. 

c. powierzchnia biologicznie czynna – mi-
nimum 20% powierzchni działki lub tere-
nu. 

4) Linie zabudowy, oznaczone na rysunku pla-
nu, przebiegajņ nastňpujņco: 

a. od linii rozgraniczajņcej drogi 6KDZ w 
odległości 20,0m, 

b. od linii rozgraniczajņcej drogi 5KDL w 
odległości 15,0m, 

c. od linii rozgraniczajņcej drogi 4KDL w 
odległości 10,0m. 

5) Obowiņzek kształtowania zieleni izolacyjnej.  

6) Wszystkie drogi i place komunikacji we-
wnňtrznej muszņ mień co najmniej na-
wierzchniň utwardzonņ. 

7) Obowiņzek wyposaşenia terenu w odpo-
wiedniņ ilośń miejsc postojowych, z 
uwzglňdnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 7R,AGR,KS i 8R,AGR,KS obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia: 

1) Na terenie mogņ byń realizowane linie elek-
troenergetyczne, z uwzglňdnieniem linii juş 
istniejņcych oraz zlokalizowanego w sņ-
siedztwie gazociņgu oraz ciņgów drenaşo-
wych, 

 

2) Aktywnośń gospodarcza w rolnictwie moşe 
byń realizowana bez prawa zabudowy trwa-
łych obiektów kubaturowych (np. uprawy 
szkółkarskie), 

3) Na przedmiotowym terenie mogņ byń reali-
zowane parkingi pod warunkiem spełnienia 
wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 
pkt 2. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3aZP,KS, 3bZP,KS, 4ZP,KS, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) Zakaz sadzenia roślin, których wysokośń w 
stanie dojrzałym przekracza 3,00 m 

2) Moşliwośń lokalizacji parkingów, pod wa-
runkiem spełnienia wymagań, o których 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2. 

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KDZ, 3KDZ i 6KDZ obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 

1) szerokośń drogi 20,00m w liniach rozgrani-
czajņcych, 

2) budowa drogi wg parametrów i standardów 
ustalonych w przepisach szczególnych, 

3) w liniach rozgraniczajņcych drogi naleşy 
przewidzień miejsce na lokalizacjň sieci in-
frastruktury technicznej. 

7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 2KDL, 4KDL i 5KDL, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 

1) szerokośń drogi 15,00 m. w liniach rozgrani-
czajņcych, 

2) budowa drogi wg parametrów i standardów 
ustalonych w przepisach szczególnych, 

3) w liniach rozgraniczajņcych drogi naleşy 
przewidzień miejsce na lokalizacjň sieci in-
frastruktury technicznej. 

8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
11KS obejmuje lokalizacjň istniejņcego wňzła 
drogowego. 

§ 17. 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

Ustala siň stawkň procentowņ, o której mowa w 
art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, w odniesieniu do te-
renów oznaczonych symbolem: 

1) 1P   –  w wysokości 0,1% 

2) 2P   –  w wysokości 0,1% 
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3) 3aZP,KS  – w wysokości 0,1% 

4) 3bZP,KS  – w wysokości 0,1% 

5) 4ZP,KS  –  w wysokości 0,1% 

6) 5AG  –  w wysokości 0,1% 

7) 6AG  –  w wysokości 0,1% 

8) 7R,AGR,KS –  w wysokości 0,1% 

9) 8R,AGR,KS –  w wysokości 0,1% 

10) 9AG,U  –  w wysokości 0,1% 

11) 10AG,U  –  w wysokości 0,1% 

12) 11KS  –  w wysokości 0,1% 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 18. 

Na zmianň przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze uzyskano nastňpujņce zgody: 

1. na grunty klasy IV - decyzja nr 181/08 Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 li-
stopada 2008r. (sygnatura: RW.RM.II./KN/5011-
99/08), 

2. na grunty klasy III - decyzja Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 paŝdziernika 2008r. 
(sygnatura: GZ. tr 057-602-441/08). 

§ 19. 

Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ:  

1. Rysunek planu – załņcznik nr 1, 

2. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załņcznik nr 2, 

3. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu  infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich  finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych – 
załņcznik nr 3. 

§ 20. 

W granicach objňtych niniejszym planem uchyla 
siň zmianň miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Garwolina uchwalonņ 
uchwałņ nr VII/35/2003 Rady Miasta Garwolin z 
dnia 15 kwietnia 2003r. 

§ 21. 

Wykonywanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Garwolin. 

§ 22. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Andrzej Dobrowolski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLII/172/2009 

Rady Miasta Garwolin 
z dnia 1 czerwca 2009r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA GARWOLIN 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, połoşonego w Garwolinie, wzdłuş obwodnicy miasta, na północ 
od ul. Stacyjnej, wyłoşonego do publicznego wglņdu w dniach od 6 kwietnia 2009r. do 8 maja 2009r. w siedzibie 
Urzňdu Miasta Garwolin 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), Rada Miasta Garwolin po zapoznaniu siň z zarzņdzeniem nr 61/2009 
Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczņcych, wyłoşonego do 
publicznego wglņdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej, połoşonego w Garwolinie, wzdłuş obwodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej 
- w zwiņzku z brakiem uwag - postanawia przyjņń projekt planu bez zmian. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Andrzej Dobrowolski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLII/172/2009 

Rady Miasta Garwolin 
z dnia 1 czerwca 2009r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA GARWOLIN 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwoliń-
skiej Strefy Aktywności Gospodarczej – inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań            
własnych oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), po zapoznaniu siň z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Rada Miasta Garwolin postanawia co na-
stňpuje: 

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikajņce z przedstawionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej to: budowa dróg 
oraz sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajņcych tych dróg. W skład sieci infrastruktury tech-
nicznej wchodzņ: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociņg i oświetlenie uliczne. 
Długośń poszczególnych dróg (takşe sieci infrastruktury technicznej), termin rozpoczňcia realizacji infrastruktu-
ry oraz podział w zaleşności od podmiotu realizujņcego określa siň w n/w tabeli: 

 

Droga Długośń drogi 
i sieci infrastruktury 

(m) 

Termin rozpoczňcia 
realizacji infrastruktury 

(ilośń lat po uchwaleniu planu) 

Podmiot realizujņcy 

1KDZ 1100 w tym samym roku Powiat Garwoliński 
3KDZ 50 w tym samym roku Powiat Garwoliński 
6KDZ 650 w tym samym roku Powiat Garwoliński 
2KDL 400 5 lat Miasto Garwolin 
4KDL 1350 5 lat Miasto Garwolin 
5KDL 450 5 lat Miasto Garwolin 

Razem 4000 - - 
 
Rozpoczňcie realizacji dróg nastņpi w nastňpnym roku po wybudowaniu sieci infrastruktury. 

2. Wymieniona wyşej infrastruktura bňdzie realizowana przez samorzņdy Powiatu Garwolińskiego oraz Miasta 
Garwolin w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 19 czerwca 2006r. i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.). Porozumienie pomiň-
dzy samorzņdami moşe ulec zmianom jedynie w formie pisemnej za zgodņ obydwu stron porozumienia. 

 

Przewodniczņcy Rady: 
Andrzej Dobrowolski 
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