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UCHWAŁA Nr XXXIV/226/2010 

RADY GMINY KLWÓW 

z dnia 15 lutego 2010r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Klwów – III etap. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy w Klwowie 
postanawia, co nastňpuje: 

Dział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stwierdza siň zgodnośń uchwalanego niniejszņ 
uchwałņ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Klwów – III etap, 
obejmujņcego obszar sołectw: Klwów i Klwow-
ska Wola oraz Ligňzów z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klwów”, zatwierdzo-
nym uchwałņ Rady Gminy w Klwowie nr 
XVI/93/2000 z dnia 28 czerwca 2000r.  

2. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Klwów – III etap 
zwany dalej „planem”. Plan obejmuje obszar 
sołectw: Klwów i Klwowska Wola oraz Ligň-
zów. 

§ 2. 

Na obszar Gminy Klwów, składa siň 16 jednostek 
planistycznych odpowiadajņcych obszarom so-
łectw Gminy Klwów:  

1) Borowa Wola – (uchwalono w II etapie), 

2) Brzeski – (uchwalono w II etapie), 

3) Drņşno – (uchwalono w II etapie), 

4) Głuszyna – (uchwalono w II etapie), 

5) Kadŝ – (uchwalono w II etapie), 

6) Klwów i Klwowska Wola, 

7) Kłudno – (uchwalono w II etapie), 

8) Sady Kolonia – (uchwalono w II etapie), 

9) Kolonia Ulów – (uchwalono w II etapie), 

10) Ligňzów, 

 

11) Nowy Świat – (uchwalono w II etapie), 

12) Podczasza Wola – (uchwalono w II etapie), 

13) Przystałowice Duşe – (uchwalono w II etapie), 

14) Przystałowice Duşe Kolonia – (uchwalono  
w II etapie), 

15) Sulgostów – (uchwalono w II etapie), 

16) Ulów – (uchwalono w II etapie). 

§ 3. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 

1) Ochrona interesu publicznego lokalnego i po-
nadlokalnego na obszarze projektowanego te-
renu w zakresie: 

a) ochrony wartości historyczno-kulturowych 
obszaru, 

b) stworzenia prawidłowego układu komuni-
kacji miejskiej, 

c) zabezpieczenia terenów pod lokalizacjň 
obiektów i urzņdzeń infrastruktury technicz-
nej miasta, 

d) zagwarantowania przestrzeni dla celów pu-
blicznych,  

e) ochrony elementów systemu ekologiczne-
go, 

2) Uzyskanie ładu przestrzennego.  

3) Umoşliwienie działalności inwestycyjnej róş-
nych podmiotów. 

1. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do 
prowadzenia działalności realizacyjnej na ob-
szarze objňtym planem zgodnie z funkcjņ okre-
ślonņ w planie, z zachowaniem zasady rozwoju 
zrównowaşonego. 

§ 4. 

Przedmiotem planu jest podział obszaru planu na 
strefy funkcjonalne, a w nich ustalenie przezna-
czenia wyodrňbnionych terenów oraz zasad ich 
zagospodarowania. Sņ to: 
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1) strefa terenów zabudowy mieszkaniowej,  

w tym: 

a) tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
RM/MN, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i letniskowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN, 

2) strefa terenów zabudowy usługowej w tym: 

a) tereny zabudowy usług publicznych i ko-
mercyjnych na wydzielonych działkach, 
oznaczone na rysunku planu symbolem U, 

b) tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej 
na wydzielonych działkach, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UP, 

c) tereny sportu i rekreacji lub turystyczno wy-
poczynkowe oznaczone na rysunku planu 
symbolem US, 

3) strefa terenów zabudowy produkcyjno- prze-
mysłowej, składów, magazynów i.t.p. lokalizo-
wanych poza terenami zabudowy mieszkanio-
wej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem P/U 

4) strefa terenów otwartych, w tym: 

a) tereny zwartych kompleksów leśnych i prze-
znaczonych do zalesienia, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZL, 

b) tereny uşytkowane rolniczo: uprawy polo-
we, ogrodnicze i sadownicze, tereny łņkowo 
- leśne, ŝródliskowe, lasów śródpolnych i 
zadrzewień, korytarzy oraz ciņgów ekolo-
gicznych rzek i cieków itp., oznaczone na ry-
sunku planu symbolem R, 

c) tereny wód powierzchniowych śródlņdo-
wych oznaczone na rysunku planu symbo-
lem WS, 

5) strefa terenów zieleni urzņdzonej w tym: 

a) tereny parków, ogrodów, zieleńców i skwe-
rów oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZP, 

b) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZC, 

6) strefa terenów urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej, w tym: 

a) tereny urzņdzeń odprowadzania ścieków, 
oznaczone na rysunku planu symbolem K, 

b) tereny urzņdzeń poboru wody, oznaczone 
na rysunku planu symbolem W, 

 

7) strefa terenów komunikacji, w tym: 

a) drogi (ulice) główne klasy „G” oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDG, 

b) drogi (ulice) zbiorcze klasy „Z” oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDZ, 

c) drogi (ulice) lokalne i dojazdowe klasy „L”  
i „D” oznaczone na rysunku planu symbo-
lem KDL, 

d) drogi(ulice) wewnňtrzne o charakterze ciņ-
gów pieszo - jezdnych oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDW. 

§ 5. 

1. Integralnņ czňściņ planu sņ: 

1) załņcznik graficzny do uchwały, który sta-
nowiņ rysunki: 

a) załņcznik nr 1, 1a, 1b, 1c - rysunek planu 
sołectwa Klwów i Klwowska Wola w skali 
1:5000 i 1: 2000, oznaczony w planie 
Gminy jako jednostka planistyczna nr 6, 
6a, 6b, 6c, 

b) załņcznik nr 2, 2a, 2b – rysunek planu so-
łectwa Ligňzów w skali 1:5000 i 1:2000, 
oznaczony w planie Gminy jako jednost-
ka planistyczna nr 10, 10a, 10b, 

c) numer rysunku odpowiada numerowi 
jednostki planistycznej (sołectwa) w usta-
leniach planu; 

2) załņcznik nr 3 – wykaz uwag nieuwzglňdnio-
nych wniesionych do wyłoşonego do pu-
blicznego wglņdu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klwów – III etap; 

3) załņcznik nr 4 – rozstrzygniňcie o sposobie 
realizacji inwestycji w planie obejmujņcym 
obszar połoşony w granicach Gminy Klwów 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşņ do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastňpu-
jņce oznaczenia graficzne na rysunkach planu: 

1) granice administracyjne gminy, 

2) granice sołectw, stanowiņcych jednostki 
planistyczne, 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub sposobie zagospodaro-
wania, przy czym przesuniňcie tych linii 
moşe nastņpiń w granicach plus-minus 
10,0m, 
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4) funkcje terenów oznaczone symbolami li-
terowymi i cyfrowymi, 

5) linie rozgraniczajņce dróg publicznych i 
wewnňtrznych, 

6) granice wyznaczonych terenów „centrum 
wsi”, 

7) zasady uzbrojenia obszaru gminy w ele-
menty infrastruktury inşynierskiej w zakre-
sie orientacyjnego przebiegu tras sieci, 

8) rzeki i cieki wodne, 

9) zasiňg terenów zalewowych i osuwisko-
wych, 

10) granice obszaru systemu „Natura 2000”, 

11) granica obszaru krajobrazu chronionego 
„Doliny Rzeki Pilicy i Drzewiczki”, 

12) zabytki wpisane do rejestru WKZ. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 majņ charakter informa-
cyjny i uzupełniajņcy ustalenia zawarte w tek-
ście niniejszej uchwały. 

4. Przebieg linii rozgraniczajņcych tereny stref 
funkcjonalnych moşe byń zmieniony w wyniku 
sporzņdzenia zmiany planu. 

5. Wprowadzenie linii podziałów wewnņtrz wy-
dzielonych terenów w strefie funkcjonalnej, 
ustalonej planem, moşe nastņpiń na podstawie 
koncepcji zagospodarowania całości lub frag-
mentu terenu sporzņdzonej przez uprawnione-
go projektanta z zachowaniem ustaleń niniej-
szego planu. 

§ 6. 

Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumień ustalenia i 
rysunki miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru, o którym 
mowa w § 1, 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumień 
rysunki planu sporzņdzone na mapie w skali 
1:5000 i 1:2000, stanowiņce załņczniki do ni-
niejszej uchwały, 

3) uchwale - naleşy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Klwów zawierajņcņ 
tekst ustaleń planu, 

4) przepisach szczególnych i odrňbnych – naleşy 
przez to rozumień przepisy obowiņzujņcych 
ustaw i aktów wykonawczych, 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumień określony w planie rodzaj prze-

znaczenia terenów strefy, stanowiņcy co naj-
mniej 70% powierzchni danego terenu, 

6) przeznaczeniu uzupełniajņcym i dopuszczal-
nym – naleşy przez to rozumień przeznaczenia 
inne niş podstawowe, które uzupełniajņ lub 
wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe i 
mogņ byń realizowane z zachowaniem wa-
runków podanych w ustaleniach szczegóło-
wych, 

7) strefie – naleşy przez to rozumień wszystkie 
tereny w granicach opracowania planu o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym, 

8) terenie – naleşy przez to rozumień obszar 
stanowiņcy czňśń strefy funkcjonalnej, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi oraz oznaczony symbolem litero-
wym, 

9) przestrzeniach publicznych – naleşy przez to 
rozumień ogólnodostňpne ciņgi piesze, ciņgi 
pieszo-jezdnie i place,  

10) wymianie budynku – naleşy przez to rozumień 
całkowitņ jego rozbiórkň i realizacjň nowego 
obiektu na warunkach określonych ustale-
niami planu, 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień liniň zabudowy z zakazem 
przekraczania jej obiektami kubaturowymi o 
funkcji podstawowej, uzupełniajņcej i do-
puszczalnej, 

12) usługach komercyjnych – naleşy przez to ro-
zumień usługi główne handlowe, których 
funkcjņ jest zaspokajanie popytu ludności na 
wszelkiego rodzaju towary i usługi; wyróşni-
kiem usług komercyjnych w stosunku do 
usług publicznych jest ich czysto rynkowy 
charakter,  

13) obiektach usługowych i usługowo - produk-
cyjnych – naleşy przez to rozumień wszelkie 
obiekty administracji, kultury, gastronomii, 
handlu, rekreacji itp. oraz obiekty, w których 
prowadziń moşna nieuciņşliwņ działalnośń 
gospodarczņ o charakterze usługowo - rze-
mieślniczym, nie wywołujņcņ zjawisk fizycz-
nych lub stanów utrudniajņcych şycie, nie-
uciņşliwņ dla środowiska, a przede wszystkim 
nie powodujņcņ przekroczenia dopuszczal-
nych norm, 

14) zabudowie rolniczej – naleşy przez to rozu-
mień zabudowň wchodzņcņ w skład gospo-
darstw rolnych w tym budynki mieszkalne, 
gospodarcze, budynki słuşņce wyłņcznie pro-
dukcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-
spoşywczemu. 
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Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

§ 7. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce wy-
mogi w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1. W strefach terenów zainwestowania zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej plan ustala: 

1) obowiņzek zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy w sposób umoş-
liwiajņcy bezkolizyjne korzystanie przez 
osoby niepełnosprawne z przestrzeni i 
obiektów majņcych charakter ogólnodo-
stňpny, 

2) ogrodzenia frontowe naleşy realizowań w 
linii nie wykraczajņcej poza linie rozgrani-
czenia z ulicņ (drogņ) o wysokości nie 
wiňkszej niş. 1.80m, na podmurówce o 
maksymalnej wysokości 0,60m, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń fronto-
wych pełnych oraz wykonanych z prefa-
brykatów betonowych, 

4) plan dopuszcza na terenach dla których 
przeznaczeniem podstawowym jest zabu-
dowa mieszkaniowa jako funkcjň uzupeł-
niajņcņ moşliwośń lokalizacji usług o uciņş-
liwości nie wykraczajņcej poza granice 
działki, 

5) działki budowlane powstałe na skutek po-
działu lub scalania muszņ mień dostňp do 
drogi publicznej, 

6) w przypadku braku bezpośredniego do-
stňpu do drogi publicznej podział lub sca-
lenie działek jest moşliwe tylko dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowņ pod warunkiem wykonania 
drogi wewnňtrznej z bezpośrednim dostň-
pem do drogi publicznej lub zapisem o 
słuşebności przejazdu,  

7) na terenach, dla których przeznaczeniem 
podstawowym jest zabudowa mieszka-
niowa lub usługowa dopuszcza siň moşli-
wośń lokalizacji wszystkich rodzajów bu-
dynków w granicy z działkņ sņsiedniņ 
zgodnie z zasadami określonymi w przepi-
sach szczególnych, 

8) na terenach, dla których przeznaczeniem 
podstawowym jest zabudowa mieszka-
niowa lub usługowa dopuszcza siň moşli-
wośń przebudowy, nadbudowy, rozbudo-
wy, porzņdkowania lub wymiany i uzupeł-
nienia zabudowy z uwzglňdnieniem trady-
cji regionalnych w stopniu nie kolidujņcym 

ze współczesnymi sposobami budowania i 
uşytkowania, 

9) obowiņzuje zachowanie jednolitej kolory-
styki dachów dla wszystkich obiektów ku-
baturowych w ramach wydzielonej działki, 

10) ustala siň obowiņzek słuşebności w zakre-
sie wszystkich nadziemnych i podziem-
nych urzņdzeń uzbrojenia terenu zlokali-
zowanych na działkach prywatnych, w celu 
udostňpnienia ich dla wykonania niezbňd-
nych napraw, remontów i konserwacji. 

2. W strefie oznaczonej symbolem R, gdzie prze-
znaczeniem podstawowym sņ uşytki rolne, 
plan ustala: 

1) moşliwośń realizacji sieci napowietrznych i 
podziemnych infrastruktury technicznej i 
zwiņzanych z nimi urzņdzeń, 

2) moşliwośń realizacji zabudowy mieszkanio-
wej zagrodowej, rozproszonej przy istniejņ-
cych ciņgach komunikacyjnych z zachowa-
niem warunków zawartych w ustaleniach 
szczegółowych działu III. 

3. W strefie oznaczonej symbolem ZL, gdzie prze-
znaczeniem podstawowym sņ lasy i dolesienia, 
plan ustala: 

1) moşliwośń realizacji sieci napowietrznych i 
podziemnych infrastruktury technicznej i 
zwiņzanych z nimi urzņdzeń, 

2) zakaz wprowadzania obiektów kubaturo-
wych nie zwiņzanych z gospodarkņ leśnņ, 

3) adaptacje istniejņcych duktów leśnych i 
moşliwośń ich modernizacji z przeznacze-
niem na ciņgi piesze i ścieşki rowerowe, 

4) wprowadzenie obowiņzujņcych linii rozgra-
niczenia dla istniejņcych na terenie lasu 
dróg wg ustaleń szczegółowych. 

4. W strefie oznaczonej symbolem KG, KZ lub KL, 
gdzie przeznaczeniem podstawowym jest 
utrzymanie, modernizacja i realizacja dróg i 
ulic, plan ustala: 

1) podział dróg publicznych ze wzglňdów funk-
cjonalnych i technicznych na klasy „G” – 
główna, „Z” – zbiorcza, „L” i „D”– lokalna – 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w 
sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadań drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

2) w obrňbie linii rozgraniczajņcych drogi do-
puszcza siň lokalizacje zieleni, urzņdzeń 
zwiņzanych z obsługņ ruchu takich jak przy-
stanki komunikacji zbiorowej, pasy posto-
jowe, parkingi, urzņdzenia zwiņzane z 
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utrzymaniem i eksploatacjņ dróg oraz urzņ-
dzeń infrastruktury technicznej pod warun-
kiem uzyskania zgody zarzņdcy drogi, 

3) w liniach rozgraniczenia ulic (dróg) w strefie 
zainwestowania wiejskiego i na terenach 
komunikacji publicznej dopuszcza siň lokali-
zacjň tymczasowych obiektów np. kiosków 
kolportaşowych, handlowych lub gastro-
nomicznych oraz małej architektury i urzņ-
dzeń technicznych, 

5. Na obszarach wchodzņcych w skład sieci  
NATURA 2000 obowiņzujņ zasady zagospoda-
rowania określone niniejszym planem i przepi-
sami odrňbnymi i szczegółowymi.  

§ 8. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce wy-
mogi w zakresie ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1. Plan ustala: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na środowisko na te-
renach stref MN, RM/MN, 

2) zakaz wprowadzania w obrňbie obszarów 
leśnych obiektów kubaturowych, za wyjņt-
kiem obiektów zwiņzanych z gospodarkņ le-
śnņ, 

3) zakazy, o których mowa w p-kcie 1 nie doty-
czņ przedsiňwziňń polegajņcych na budowie, 
przebudowie, rozbudowie elementów infra-
struktury technicznej, niezbňdnych do funk-
cjonowania obszaru planu i terenów poza 
granicami planu, zapewnieniu właściwych 
warunków sanitarno – higienicznych oraz 
słuşņcych obsłudze ruchu komunikacyjnego, 
turystyce a takşe przedsiňwziňń bezpośred-
nio zwiņzanych z rolnictwem i przemysłem 
spoşywczym. 

2. Zasady ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi 
przed zanieczyszczeniami: 

1) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi przed 
zanieczyszczeniami winna byń realizowana 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczegółowymi i odrňbnymi, 

3. zakazuje siň wprowadzania do powietrza at-
mosferycznego zanieczyszczeń powyşej norm 
stňşeń dopuszczalnych, 

2) zakazuje siň wprowadzania nie oczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych i 
do gruntu oraz utrzymywania otwartych ka-
nałów ściekowych, 

3) ustala siň zakaz odprowadzania ścieków do 
ziemi;  

4) zasady gospodarowania odpadami, obo-
wiņzki posiadaczy odpadów, gromadzenie 
odpadów, winny byń zgodne z obowiņzujņ-
cymi przepisami szczególnymi i odrňbnymi 
oraz podporzņdkowane aktualnie obowiņzu-
jņcemu gminnemu planowi gospodarki od-
padami. 

4. Zasady ochrony przed hałasem, wibracjami i 
polami elektromagnetycznymi: 

1) ochrona akustyczna winna byń realizowana 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczegółowymi i odrňbnymi, 

2) dla terenów zabudowy jednorodzinnej z 
usługami oraz terenami zabudowy zagro-
dowej dopuszczalnymi wartościami pozio-
mów hałasu sņ: dla pory dnia - 60 dB(A) 
oraz dla pory nocy 50 dB(A), 

3) dla terenów zabudowy zwiņzanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci lub 
młodzieşy dopuszczalnymi wartościami po-
ziomów hałasu sņ: dla pory dnia - 55 dB(A) 
oraz dla pory nocy 45 dB(A), 

4) emisje z instalacji powodujņce negatywne 
oddziaływanie na środowisko wymagajņ 
uzyskania pozwoleń lub zgłoszenia orga-
nom ochrony środowiska w trybie przepi-
sów szczególnych i odrňbnych. 

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu: 

1) ochronie podlegajņ istniejņce, wartościowe 
drzewa, 

2) obowiņzuje wprowadzanie zieleni urzņdzo-
nej towarzyszņcej obiektom i przestrzeniom 
publicznym – przy projektowaniu obiektów 
naleşy uwzglňdniń:  

a) wykonanie inwentaryzacji istniejņcych 
drzew wraz z ich ocenņ,  

b) sporzņdzenie projektu zieleni towarzy-
szņcej obiektom usługowym i uşyteczno-
ści publicznej,  

c) zagospodarowanie zieleniņ urzņdzonņ 
min. 30% terenu działki,  

d) nasadzenia zieleni w postaci szpalerów 
drzew, krzewów i zieleni niskiej wzdłuş 
ulic.  

3) ochronie podlega przyrodnicza struktura zie-
leni wysokiej, średniej i niskiej dolin cieków 
wodnych, stanowiņca system korytarzy i 
ciņgów ekologicznych oraz ostoi dla zwie-
rzņt i roślin, 
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4) naleşy stosowań wyłņcznie biologicznņ 
obudowň cieków, a w przypadku ich regula-
cji, unikań prostowania i skracania koryta, 

5) przy lokalizacji linii komunikacyjnych i 
uzbrojenia naleşy zastosowań formy archi-
tektoniczne i struktury zabudowy które 
umoşliwiajņ swobodny przepływ powietrza i 
migracjň gatunków (np. aşurowe ogrodze-
nia, przepusty pod drogami), 

6) Na Obszarze Krajobrazu Chronionego „Do-
liny rzeki Pilicy i Drzewiczki” oraz obszarach 
wchodzņcych w skład sieci NATURA 2000 
obowiņzujņ zasady zagospodarowania tere-
nu określone ustaleniami niniejszego planu 
i przepisami odrňbnymi i szczególnymi.  

6. Warunki korzystania z wód śródlņdowych: 

1) zakaz naruszania naturalnej sieci hydrogra-
ficznej: rzek, strumieni, starorzeczy, oczek 
wodnych, bagien oraz torfowisk,  

2) zakaz zmieniania warunków wodnych w re-
jonach wododziałów, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň ogrodzeń w odle-
głości umoşliwiajņcej swobodny dostňp do 
rzeki, zgodnie z przepisami odrňbnymi i 
szczególnymi. 

7. Sposoby zagospodarowania obszarów zdegra-
dowanych w wyniku działalności człowieka 
oraz klňsk şywiołowych: 

1) tereny, na których prowadzona jest bņdŝ by-
ła działalnośń wywołujņca degradacjň po-
winny byń poddane rekultywacji,  

2) wszelkie działania zmierzajņce do zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nie po-
winny powodowań niszczenia skarp, jarów, 
wydm oraz lokalnych dolin, 

3) naleşy uporzņdkowań dotychczasowņ eks-
ploatacjň na “dziko” punktów pozyskiwania 
kruszywa. 

§ 9. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce wy-
mogi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. W celu ochrony walorów krajobrazu kulturo-
wego plan uwzglňdnia nastňpujņce obiekty ob-
jňte ochronņ Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków: 

1) Grodzisko wczesnośredniowieczne w miej-
scowości Klwów, obiekt wybudowany w 
dwu fazach: w pierwszej – niewielki gródek 
datowany na XIIIw., w drugiej – dwór 
obronny powstały na przełomie XVI i 

XVII w. (decyzja nr rej. 368/A/87) – sym-
bol Z1, 

2) Kościół parafialny p.w. św. Macieja w miej-
scowości Klwów, zbudowany około 1491r., 
obiekt murowany z cegły i kamienia w stylu 
gotyckim przebudowany na przełomie XIX i 
XX w. decyzja nr rej. 288/A/85) – symbol Z2, 

2. Wszelkie działania inwestycyjne w obiektach, o 
których mowa w pkt 1 oraz na terenie działek 
na których znajdujņ siň obiekty i bezpośrednio 
w sņsiedztwie tych działek, muszņ byń uzgad-
niane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

3. W celu ochrony archeologicznej dóbr kultury 
plan uwzglňdnia stanowiska archeologiczne; na 
terenie Gminy znajduje siň 37 stanowisk ar-
cheologicznych. 

4. Stanowiska archeologiczne wystňpujņce na 
terenach rozpoznanych podlegajņ ochronie i 
kaşda działalnośń inwestycyjna w rejonie sta-
nowisk odbywań siň winna w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5. Na terenach nierozpoznanych archeologicznie 
odkryte znaleziska w czasie robót ziemnych 
winny byń zabezpieczone i zgłoszone do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6. Na terenach nierozpoznanych archeologicznie 
wszelkie inwestycje liniowe naleşy uzgadniań z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 10. 

1. Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce 
wymogi wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej: 

2. W liniach rozgraniczenia ulic (dróg) w strefie 
zainwestowania wiejskiego, na terenach ko-
munikacji publicznej, placach, parkach i tere-
nach zieleni urzņdzonej dopuszcza siň lokaliza-
cjň tymczasowych obiektów np. kiosków kol-
portaşowych, handlowych lub gastronomicz-
nych oraz małej architektury, reklam i urzņdzeń 
technicznych. 

3. Lokalizacja tych obiektów nie moşe utrudniań 
ruchu kołowego i pieszego i powinna byń 
uzgodniona z zarzņdcņ ulicy (drogi). 

4. Zagospodarowanie terenów ogólnodostňpnych 
powinno umoşliwiań bezkolizyjne korzystanie z 
nich przez osoby niepełnosprawne. 

§ 11. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce wy-
mogi dotyczņce parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 
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1. Szerokośń terenu przeznaczonego pod zabu-

dowň mieszkaniowņ przy drogach publicznych 
wynosiń winna maksymalnie 100 m, chyba, şe 
na załņczniku graficznym wskazano inaczej. 

2. Obowiņzuje zabezpieczenie 100% miejsc par-
kingowych dla potrzeb zabudowy mieszkanio-
wej w obrňbie terenów lokalizacji tj. w obrňbie 
działki budowlanej. 

3. Na terenach, oznaczonych w planie symbolem 
U, naleşy zabezpieczyń 100% miejsc parkingo-
wych w obrňbie tych terenów, przy czym mi-
nimum 80% w granicach działki, a 20% w ob-
rňbie przyległego układu ulicznego. 

4. Miejsca postojowe dla usług i obiektów na 
terenach oznaczonych symbolem UP i P/U na-
leşy w 100% zabezpieczyń w obrňbie własnej 
działki. 

5. Dla wyznaczonych w planie terenów moşna 
przyjmowań nastňpujņce wskaŝniki programo-
we miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych: 

1) w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej - 
1,25-2m.p./1 domek, 

2) biuro - 17-20m.p./1000m2 pow. uşytkowej,  

3) obiekt handlowy i usługowy - 18-22m.p./ 
1000m2 pow. uşytkowej, 

4) zakład produkcyjny - 22-30m.p./100 za-
trudnionych, 

5) szkoła - 16-20m.p./100 zatrudnionych, 

6) internat - 12-16m.p./100 zatrudnionych, 

7) biblioteka - 14-16m.p./100 uşytkowników 
jednocz, 

8) restauracja, kawiarnia - 20-24m.p./100m. 
konsumpcyjnych, 

9) kino, teatr - 20-24m.p./100 miejsc widowi-
skowych, 

10) obiekt sportowy - 10-18m.p./100 uşytkow-
ników jednocz, 

11) szpital - 3-5m.p./10 łóşek, 

12) przychodnia zdrowia - 17-22m.p./1000m2 
pow. uşytk. 

13) klub, dom kultury - 16-18m.p./100 uşytk. 
jednocześnie, 

14) hotel - 15-20m.p./100 uşytk. jednocześnie, 

15) dom rencisty - 5-8m.p./100 mieszkańców, 

16) stacja paliw - 8-10m.p./ obiekt, 

 

17) stacja obsługi samochodów - 4-7m.p./1 
stan. naprawcze, 

18) ogródki działkowe - 20-22m.p./100 działek. 

§ 12. 

Na obszarze planu obowiņzujņ wymogi dotyczņce 
granic i sposobów zagospodarowania terenów 
zalewowych zawarte w przepisach szczególnych i 
odrňbnych z zakresu prawa wodnego, 

§ 13. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1. Działki budowlane powstałe w wyniku wtórne-
go podziału, lub scalenia działek istniejņcych, 
muszņ mień zapewnionņ obsługň komunika-
cyjnņ kołowņ zgodnņ z ustaleniami planu oraz z 
przepisami dotyczņcymi gospodarki nierucho-
mościami. 

2. W przypadku braku bezpośredniego dostňpu 
do drogi publicznej, podział wtórny lub scale-
nie jest moşliwy po ustanowieniu słuşebności 
drogowej lub wydzielenia drogi wewnňtrznej, 
zgodnie z przepisami dotyczņcymi gospodarki 
nieruchomościami. 

3. Wydzielenie działek moşe odbywań siň w ra-
mach istniejņcych podziałów własnościowych, 
bņdŝ w wyniku zniesienia własności (scalenia 
działek) w ramach terenów strefy funkcjonalnej 
zgodnie z ustaleniami dla tej strefy. 

4. Jeşeli przy dokonywaniu podziałów terenu 
zaistnieje koniecznośń wydzielenia działek 
gruntu pod komunikacjň, naleşy przed podzia-
łem sporzņdziń koncepcjň zagospodarowania 
tego terenu, określajņcņ linie rozgraniczajņce 
układy komunikacyjne, oraz rodzaje zabudowy 
z uwzglňdnieniem ustaleń niniejszego planu i 
przepisów szczególnych. 

§ 14. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce szcze-
gólne warunki zagospodarowania: 

Wprowadza siň obowiņzek kaşdorazowej konsul-
tacji z Szefostwem Infrastruktury Wojsk Lotni-
czych i Obrony Powietrznej dla obiektów: 

1) rurociņgi gazowe > DN-500;  

2) napowietrzne linie elektroenergetyczne  
> 110 kV, 

3) odwierty górnicze w strefie ochronnej i dla  
H 50m n.p.t., 

4) maszty i anteny TV i radiowe oraz stacje bazo-
we telefonii komórkowej, 
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5) elektrownie wiatrowe; przebieg autostrad, 

6) wszelkie inne obiekty o wysokości powyşej 
50m n.p.t. 

§ 15. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 

1. Komunikacja kołowa 

1) budowa, rozbudowa i modernizacja urzņ-
dzeń infrastruktury drogowej, wynikajņca z 
realizacji niniejszego planu, powinna byń 
prowadzona za zgodņ i według warunków 
technicznych jednostek zarzņdzajņcych, 

2) budowa, rozbudowa i modernizacja urzņ-
dzeń infrastruktury drogowej, wynikajņca z 
realizacji niniejszego planu, powinna byń 
prowadzona w oparciu o szczegółowe wa-
runki techniczne określone przepisami od-
rňbnymi. 

3) dopuszcza siň adaptacjň i modernizacjň ist-
niejņcych dróg gruntowych (niewyodrňb-
nionych na rysunku planu), połoşonych na 
terenach leśnych, rolnych, łņkowych i zabu-
dowy zagrodowej. 

2. Komunikacja rowerowa 

1) kształtowanie infrastruktury rowerowej: ce-
lem zasadniczym jest wykształcenie i udo-
stňpnienie spójnego, bezpiecznego i wy-
godnego układu uliczno-drogowego. Budo-
wany, rozbudowywany lub modernizowany 
ciņg rowerowy powinien składań siň z od-
cinków dobrze zagospodarowanych i wła-
ściwie połņczonych miňdzy sobņ. Poza ob-
szarami zainwestowanymi, wzdłuş dróg kra-
jowych i wojewódzkich, ciņgi rowerowe na-
leşy realizowań jako odseparowane, 

2) nawierzchnie: warstwa ścieralna utwardzo-
nych ciņgów rowerowych powinna byń wy-
konywana o barwie czerwonej z mas asfal-
towych bņdŝ kostki betonowej nie fazowa-
nej. Rozwiņzaniem dopuszczalnym jest wy-
dzielenie ścieşki rowerowej z jezdni bņdŝ 
chodnika za pomocņ oznakowania pozio-
mego i pionowego, 

3) Szczegółowe warunki techniczne jakim po-
winny odpowiadań ścieşki rowerowe i ich 
usytuowanie określajņ przepisy odrňbne. 

§ 16. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodň 

1) zaopatrzenie w wodň, do celów bytowo go-
spodarczych, usług podstawowych i hodow-
li, dla jednostek osadniczych o zabudowie 
zwartej i zblişonej do zwartej prowadziń w 
oparciu o funkcjonujņce komunalne (gmin-
ne) ujňcia wody (studnie głňbinowe), urzņ-
dzenia uzdatniajņce oraz istniejņce sieci po-
przez ich modernizacjň i rozbudowň celem 
dostosowania do uzyskania ciņgłej całodo-
bowej dostawy wody uzdatnionej (wg obo-
wiņzujņcych wymagań fizyko-chemicznych) 
i w ilości niezbňdnej do zaspokojenia wy-
stňpujņcych potrzeb bytowo-gospodarczych 
i utrzymania właściwego stanu sanitarnego,  

2) organizacjň dystrybucji wody kształtowań w 
sposób umoşliwiajņcy czňściowe wzajemne 
wspomaganie siň funkcjonujņcych ujňń wo-
dy i układów wodociņgowych po wykonaniu 
dokumentacji uściślajņcej niezbňdne wyso-
kości ciśnień na współpracujņcych ujňciach i 
przekroje (średnice) przewodów nowopro-
jektowanych i przeznaczonych do wymiany, 

3) ogólna długośń nowoprojektowanej, w gra-
nicach obszaru objňtego planem gminy, 
sieci wodociņgowej szacowana jest na ok. 
7810m, 

4) z uwagi na kryteria ekonomiczno- technicz-
ne dla małych jednostek osadniczych odda-
lonych od gminnego systemu wodociņgo-
wego przewidziano indywidualne zaopa-
trzenie w wodň poszczególnych gospo-
darstw. 

2. Odprowadzenie ścieków  

1) odprowadzenie ścieków bytowo gospodar-
czych, z wykorzystaniem naturalnych spad-
ków terenu, do gminnych, komunalnych 
systemów kanalizacji sanitarnej poprzez bu-
dowň oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji 
sanitarnej wg potrzeb projektowanej zabu-
dowy i wg warunków technicznych eksplo-
atatora sieci kanalizacji sanitarnej,  

2) ścieki bytowo - gospodarcze z zabudowy 
rozproszonej, nie objňtej systemem kanali-
zacji zbiorowej, kierowań do lokalnych, 
przydomowych (przyzagrodowych) syste-
mów oczyszczania, 

3) nie dopuszcza siň zrzutu wód opadowych do 
systemów kanalizacji sanitarnej, 

4) z uwagi na kryteria ekonomiczno- technicz-
ne dla małych jednostek osadniczych odda-
lonych od projektowanych systemów zbio-
rowego oczyszczania ścieków przewidziano 
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stosowanie indywidualnych, przydomo-
wych systemów oczyszczania ścieków, 

5) ogólna długośń projektowanej, w granicach 
obszaru objňtego planem gminy, sieci ko-
munalnej kanalizacji sanitarnej szacowana 
jest na ok. 7090m oraz ok. 2810m rurociņ-
gów tłocznych, 9 przepompowni, 1 oczysz-
czalniň ścieków. 

3. Odprowadzenie wód opadowych  

1) odprowadzenie wód opadowych (z zacho-
waniem obowiņzujņcych warunków, jakim 
powinny odpowiadań ścieki wprowadzane 
do wód powierzchniowych i do ziemi oraz 
wymogów terenowo - prawnych) do funk-
cjonujņcego systemu melioracyjnego 
(głównie powierzchniowego) lub do ziemi, 

2) zaleca siň stosowanie lokalnych (głównie 
przyobiektowych) systemów kanalizacji 
deszczowej (z wykorzystaniem kierunków 
naturalnego spadku terenu) w zakresie wy-
nikajņcym z istniejņcych potrzeb i moşliwo-
ści i z zachowaniem obowiņzujņcych wyma-
gań terenowo - prawnych i ochrony środo-
wiska, 

3) nie dopuszcza siň: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzenia ścieków sanitarnych i na 
wszelkiego rodzaju nawierzchnie komu-
nikacyjne, 

b) zanieczyszczania wód opadowych zwiņz-
kami mineralnymi, organicznymi i ropo-
pochodnymi. 

4. Zaopatrzenie w gaz ziemny 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy (w 
zaleşności od realizacji gazyfikowania gmin 
Stara Błotnica, Radzanów i Potworów) wg 
zapotrzebowania istniejņcej i planowanej 
zabudowy, z projektowanego systemu ga-
zowniczego - gazociņgu wysokiego ciśnienia 
ǚ150 prowadzonego od Potworowa, stacji 
redukcyjnej gazu lokalizowanej na wschod-
nich krańcach Klwowa i średnioprňşnej sieci 
rozdzielczej rozprowadzajņcej gaz do od-
biorców w poszczególnych jednostkach 
osadniczych zgodnie z warunkami technicz-
nymi określonymi przez dystrybutora gazu i 
eksploatatora funkcjonujņcej sieci, stara-
niem dystrybutora gazu i odbiorców przy 
spełnionych kryteriach ekonomicznej opła-
calności dostaw gazu, 

 

 

2) przebieg tras sieci gazowniczej uściślań na 
etapie przygotowania realizacji budowy 
uwzglňdniajņc kryteria ekonomiczne dostaw 
gazu, 

3) zapotrzebowanie gazu na okres kierunkowy 
dla planowanego zagospodarowania na ob-
szarze objňtym planem szacuje siň na ok. 
16m3/h (675 tyś.m3/rok) a długośń sieci ga-
zowniczej planowanej do wykonania, w 
granicach obszaru objňtego planem, szacuje 
siň na ok. 8m. 

5. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ wg zapotrze-
bowania istniejņcej i planowanej zabudowy, z 
indywidualnych, lokalnych ŝródeł ciepła (takşe 
z systemów ciepłowniczych) z zachowaniem 
wszelkich wymogów ochrony środowiska. 

6. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ - wg po-
trzeb istniejņcego i planowanego zagospoda-
rowania terenu z lokalnego systemu elektro-
energetycznego po jego przebudowie i rozbu-
dowie wg warunków technicznych określanych 
przez dystrybutora energii i eksploatatora funk-
cjonujņcych sieci, 

1) dopuszcza siň likwidacjň istniejņcych i bu-
dowň nowych stacji transformatorowych 
wolnostojņcych wnňtrzowych i napowietrz-
nych oraz realizacjň stacji transformatoro-
wych wbudowanych w obiekty kubaturowe, 

2) lokalizacja stacji transformatorowych poza 
liniami rozgraniczenia ulic i ciņgów komuni-
kacyjnych. 

7. Ustalenia ogólne dla wszystkich sieci: 

1) budowa i przebudowa funkcjonujņcych 
urzņdzeń infrastruktury technicznej wynika-
jņce z realizacji niniejszego planu nie mogņ 
utrudniań funkcjonowania i czynności eks-
ploatacyjnych urzņdzeń naziemnych i pod-
ziemnych funkcjonujņcej infrastruktury 
technicznej, 

2) rozbudowa i przebudowa urzņdzeń infra-
struktury technicznej, wynikajņce z realizacji 
niniejszego planu, powinny byń prowadzo-
ne za zgodņ i według warunków technicz-
nych jednostek zasilajņcych i eksploatujņ-
cych omawiane urzņdzenia w porozumieniu 
z zarzņdcņ tras komunikacyjnych (terenów) 
w rozgraniczeniu których urzņdzenia te majņ 
byń lokalizowane, 

3) nie dopuszcza siň fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujņcych 
urzņdzeniach podziemnych, 
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4) wszelkie, nowoprojektowane przewody 
uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o cha-
rakterze ogólnolokalnym lub tranzytowym, 
lokalizowań na terenie ogólnodostňpnym, 
głównie w granicach ciņgów komunikacyj-
nych, 

5) dopuszcza siň, w przypadkach szczególnych, 
lokalizacjň przewodów i urzņdzeń w/w 
uzbrojenia poza liniami rozgraniczajņcymi 
(za zgodņ właścicieli terenów) pod warun-
kiem zapewnienia dostňpności celem pro-
wadzenia czynności eksploatacyjnych, 

6) ostateczny przebieg tras projektowanych 
przewodów (sieci) i lokalizacjň obiektów na 
sieciach ustaliń na etapie ich realizacji w za-
leşności od postňpujņcej zabudowy, wystň-
pujņcych potrzeb, spełnieniu ekonomicz-
nych i technicznych kryteriów pracy uzbro-
jenia i moşliwości inwestycyjnych, 

7) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
zachowań aktualnie obowiņzujņce odległo-
ści bezpieczne zwłaszcza od sieci elektro-
energetycznych i gazociņgów. 

§ 17. 

Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
tymczasowego zagospodarowania i uşytkowania 
terenów: 

1. Dopuszcza siň tymczasowņ lokalizacjň obiek-
tów i urzņdzeń o funkcjach nie kolidujņcych 
podstawowņ funkcjņ strefy. 

2. Dopuszcza siň tymczasowe uşytkowanie tere-
nów stref nie posiadajņcych zainwestowania 
jako uprawy rolne i ogrodowe. 

3. Do czasu zrealizowania projektu obwodnicy 
(oznaczonej na rysunku planu symbolem  
6.6 KDG), przebieg drogi wojewódzkiej nr 727 
Klwów – Przysucha i drogi powiatowej Klwów 
– Nieznamierowice na terenie sołectwa Klwów 
a takşe sposób obsługi terenów zainwestowa-
nych pozostaje bez zmian. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych jednostek planistycznych 

Rozdziały I÷V, VII÷IX, XI÷XVI dotyczą sołectw 
uchwalonych w etapie II 

Rozdział VI 
Klwów i Klwowska Wola 

§ 1. 

1. Ustala siň strefň terenów zainwestowania i 
zabudowy mieszkaniowej, w której skład 
wchodzņ: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej i jednorodzinnej, oznaczone na rysun-
kach planu, stanowiņcych załņczniki nr 6 i 6a 
do niniejszej uchwały, symbolami:  

6.1 RM / MN - pow. ok. 5.59 ha 

6.2 RM / MN - pow. ok. 2.30 ha 

6.3 RM / MN - pow. ok. 4.80 ha 

6.4 RM / MN - pow. ok. 2.40 ha 

6.5 RM / MN - pow. ok. 1.83 ha 

6.6 RM / MN - pow. ok. 4.70 ha 

6.7 RM / MN - pow. ok. 1.60 ha 

6.8 RM / MN - pow. ok. 8.43 ha 

6.9 RM / MN - pow. ok. 2.25 ha 

6.10 RM / MN - pow. ok. 5.54 ha 

6.11 RM / MN - pow. ok. 4.54 ha 

6.12 RM / MN - pow. ok. 2.70 ha 

6.13 RM / MN - pow. ok. 5.90 ha 

6.14 RM / MN - pow. ok. 0.53 ha 

6.15 RM / MN - pow. ok. 0.42 ha 

6.16 RM / MN - pow. ok. 8.71 ha 

6.17 RM / MN - pow. ok. 5.54 ha 

6.18 RM / MN - pow. ok. 3.51 ha 

6.19 RM / MN - pow. ok. 1.30 ha 

6.20 RM / MN - pow. ok. 2.21 ha 

6.21 RM / MN - pow. ok. 2.80 ha 

6.22 RM / MN - pow. ok. 0.55 ha 

6.23 RM / MN - pow. ok. 2.45 ha 

6.24 RM / MN - pow. ok. 3.40 ha 

6.25 RM / MN - pow. ok. 1.40 ha 

6.26 RM / MN - pow. ok. 1.95 ha 

6.27 RM / MN - pow. ok. 0.80 ha 

6.28 RM / MN - pow. ok. 0.70 ha 

6.29 RM / MN - pow. ok. 4.50 ha 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunkach planu, sta-
nowiņcych załņczniki nr 6, 6a do niniejszej 
uchwały, symbolami:  

6.1 MN - pow. ok. 2.19 ha 

6.2 MN - pow. ok. 1.33 ha 

6.3 MN - pow. ok. 2.58 ha 

6.4 MN - pow. ok. 1.69 ha 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 80 – 12340 – Poz. 1279 
 

6.5 MN - pow. ok. 0.30 ha 

6.6 MN - pow. ok. 1.30 ha 

6.7 MN - pow. ok. 1.10 ha 

6.8 MN - pow. ok. 2.79 ha 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w nastňpnych ust. 3 i 4 
wraz z ustaleniami ogólnymi dla całego obsza-
ru planu, zawartymi w dziale II stanowiņ pod-
stawň do ustalenia lokalizacji obiektów i uzy-
skania pozwolenia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem RM/MN: 

1) podstawowym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów RM/MN sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, 

c) obiekty inwentarskie i gospodarcze 
zwiņzane z gospodarkņ rolnņ, 

d) cieplarnie i szklarnie, 

2) uzupełniajņcym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów RM/MN sņ: 

a) obiekty usługowe wolnostojņce i wbu-
dowane nie kolidujņce z funkcjņ pod-
stawowņ terenu, 

b) obiekty towarzyszņce jak: garaşe na 
samochody osobowe, budynki gospo-
darczo-składowe, 

c) niezbňdne elementy infrastruktury 
technicznej: sieciowe i kubaturowe, 

d) zieleń towarzyszņca, 

3) dopuszczalnym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów RM/MN sņ obiekty o 
funkcji usługowo-produkcyjnej i składowe, 
w tym zakłady rzemieślnicze o takich roz-
wiņzaniach technicznych i technologicz-
nych, które gwarantujņ eliminacjň ponad-
normatywnego oddziaływania na środo-
wisko poza teren działki do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny i pod warun-
kiem, şe nie spowoduje to zakłóceń komu-
nikacyjnych, 

4) dopuszcza siň zmianň uşytkowania istnie-
jņcych budynków zabudowy zagrodowej 
na funkcje zabudowy jednorodzinnej oraz 
letniskowej, 

5) istniejņca zabudowa mieszkaniowa zagro-
dowa, jednorodzinna, usługowa oraz zwiņ-
zana z prowadzeniem nieuciņşliwej pro-
dukcji, moşe podlegań wymianie, rozbu-
dowie, przebudowie oraz zmianie sposobu 
uşytkowania budynków, pod warunkiem 
zachowania wymienionego w pkt od 1) do 
3) rodzaju zainwestowania terenu, 

6) siedliska rolnicze w zabudowie mieszka-
niowej zagrodowej naleşy traktowań jako 
jednotraktowe ciņgi wzdłuş dróg publicz-
nych o dwóch strefach funkcjonalnych: 

a) strefa mieszkaniowa – pas terenu o sze-
rokości max. 50,0m od projektowanej 
linii rozgraniczenia drogi publicznej, 

b) strefa gospodarczo-inwentarska – pas 
terenu o szerokości max. 50,0m za stre-
fņ mieszkaniowņ w głņb siedliska, 

7) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
realizowana pomiňdzy siedliskami rolni-
czymi przy istniejņcych drogach publicz-
nych, winna byń lokalizowana w strefie 
mieszkaniowej, o której mowa w pkt 6), 
chyba, şe uwarunkowania wykluczajņ takie 
rozwiņzanie, 

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej za-
grodowej lub jednorodzinnej, jednotrak-
towej, wzdłuş dróg publicznych, dopuszcza 
siň moşliwośń realizacji budynku letnisko-
wego pod warunkiem, şe jego architektura 
bňdzie zharmonizowana z istniejņcņ zabu-
dowņ, 

9) realizacja zespołu zabudowy, wymagajņ-
cego tworzenia nowego układu dróg, wy-
maga opracowania koncepcji zagospoda-
rowania terenu przez uprawnionego pro-
jektanta i spełnienia warunków zawartych 
w ustaleniach ogólnych i szczegółowych 
dla danego terenu w strefie, 

10) ustala siň nastňpujņce zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej: wolnostojņca, 

b) typ zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: wolnostojņca, bliŝniacza, 

c) maksymalna wysokośń zabudowy 
mieszkaniowej: 2 i pół kondygnacje na-
ziemne, tj. max. 11,0m nad poziom te-
renu, z wyłņczeniem dominant wysoko-
ściowych, jak budynki kościołów, 
dzwonnic, kominy, wieşe itp., 
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d) maksymalna wysokośń zabudowy go-
spodarczej, inwentarskiej, usługowo-
produkcyjnej do 8,0m nad poziom tere-
nu, 

e) naleşy stosowań dachy wielospadowe o 
kņcie nachylenia połaci maksimum 450, 

11) wystňpujņce na terenach budownictwa 
zagrodowego i jednorodzinnego grunty 
leśne nie mogņ byń zabudowywane, za 
wyjņtkiem gruntów leśnych, dla których 
uzyskano wcześniej odpowiedniņ zgodň na 
zmianň przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele nieleśne w trybie aktualnie obowiņzu-
jņcych przepisów szczególnych i odrňb-
nych, 

12) ustala siň nastňpujņce parametry projek-
towanych działek zabudowy mieszkanio-
wej zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) powierzchnia działki zagrodowej mini-
mum 1500m2, 

b) szerokośń frontu działki zagrodowej 
minimum 20m, 

c) minimalna powierzchnia działki pod za-
budowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
powinna wynosiń w zabudowie wolno-
stojņcej – 700m2, w zabudowie bliŝnia-
czej – 500m2, a szerokośń frontu działki 
w zabudowie wolnostojņcej nie mniej 
niş 18m, bliŝniaczej nie mniej niş 12m, 

13) wielkośń działek usługowych i produkcyj-
no-gospodarczych, nieuciņşliwych, w ob-
rňbie terenów RM/MN oraz mieszkalno-
usługowych zaleşy od programu inwesty-
cyjnego i technologii inwestycji, 

14) dopuszcza siň realizacjň, w obrňbie zagro-
dy rolnika, drugiego domu mieszkalnego 
dla jego zstňpnego, 

15) ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania i urzņdzenia terenu działek: 

a) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy dla 6.18RM/MN, 6.19RM/MN, 
6.23RM/MN i 6.21RM/MN znajduje siň 
w odległości 15m od linii rozgraniczajņ-
cej tereny działek od terenu drogi pu-
blicznej 6.6KDG i musi byń zgodna z 
ustaleniami zawartymi w § 7, 

b) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy dla 6.1 RM/MN, 6.2 RM/MN i 
6.24 RM/MN znajduje siň w odległości 
10m od linii rozgraniczajņcej tereny 
działek od terenów dróg publicznych 
6.1 KDG i 6.2 KDG oraz dla 6.29 RM/MN 
od terenów dróg 6.5 KDZ i 6.18 KDL i 

musi byń zgodna z ustaleniami zawar-
tymi w § 7, 

c) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy dla 6.3RM/MN znajduje siň w 
odległości 7 m od linii rozgraniczajņcej 
tereny działek od terenu drogi publicz-
nej 6.4 KDL oraz dla 6.19 RM/MN od 
drogi 6.8 KDZ, dla 6.20 RM/MN i 6.22 
RM/MN od drogi 6.3 KDG, dla 6.23 
RM/MN od drogi 6.1 KDZ, 6.26 od drogi 
6.4 KDZ,  

d) dla terenu 6.11RM/MN i 6.9RM/MN wy-
znacza siň liniň ogrodzenia dla działek 
budowlanych w odległości min.1,50m 
od brzegu cieku wodnego. 

e) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy od linii rozgraniczajņcej pozo-
stałe tereny działek od terenów dróg 
publicznych wynosi 5.0m i musi byń 
zgodna z ustaleniami zawartymi w § 7, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy 
terenu działki mieszkaniowej powinna 
wynosiń 35%, przy czym co najmniej 
50% powierzchni działki biologicznie 
czynnej urzņdzonej wg potrzeb uşyt-
kownika, 

g) teren działki pod usługň lub działalnośń 
usługowo-produkcyjnņ moşna zabudo-
wań w 50%; pozostały teren to 30% 
powierzchni biologicznie czynnej i 20% 
place, parkingi, chodniki itp., 

h) na obszarze terenu zainwestowanego 
obowiņzuje zapewnienie 100% miejsc 
parkingowych dla potrzeb inwestora w 
granicach jego działki, przy zastosowa-
niu wskaŝników programowych okre-
ślonych w § 11 (Ustalenia ogólne), 

i) na poszczególnych działkach mogņ byń 
realizowane budynki, jeşeli działka ma 
ustalony, stosownie do odrňbnych 
przepisów prawnych dojazd, wiņşņcy 
siň z układem istniejņcych dróg pu-
blicznych, 

16) Obsługň komunikacyjnņ terenów RM/MN 
zapewniņ istniejņce i projektowane drogi o 
ustaleniach określonych w § 15 (Ustalenia 
ogólne) i w § 7 (Ustalenia szczegółowe) w 
tym dla terenów: 

a) 6.1 RM/MN i 6.2 RM/MN zapewni istnie-
jņca droga układu ponadlokalnego  
6.1 KDG i 6.2 KDG, 
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b) 6.3 RM/MN, 6.4RM/MN i 6.5 RM/MN za-
pewniņ istniejņce drogi układu lokalne-
go: 6.4KDL, 6.5 KDL, 6.6 KDL i 6.1 KDW, 

c) 6.6 RM/MN i 6.9 RM/MN zapewniņ ist-
niejņce drogi układu lokalnego: 
6.19KDL i 6.20KDL oraz dla 6.6 RM/MN 
droga wewnňtrzna 6.5 KDW, 

d) 6.7 RM/MN zapewni droga układu lo-
kalnego 6.20 KDL oraz droga we-
wnňtrzna 6.5 KDW, 

e) 6.8 RM/MN zapewni droga układu po-
nadlokalnego 6.6 KDZ oraz droga ukła-
du lokalnego 6.20KDL, 

f) 6.10 RM/MN i 6.11 RM/MN zapewni 
droga układu ponadlokalnego 6.6 KDZ 
oraz droga układu lokalnego 6.21KDL, 

g) 6.12 RM/MN zapewniņ drogi układu 
ponadlokalnego 6.6KDZ i 6.3KDG, 

h) 6.13 RM/MN zapewniņ drogi układu 
ponadlokalnego 6.6KDZ, 6.3KDG i 6.4 
KDG oraz droga układu lokalnego 
6.22KDL, 

i) 6.14RM/MN i 6.15RM/MN zapewni dro-
ga układu ponadlokalnego 6.3KDG, 
drogi układu lokalnego 6.16KDL i 6.17 
KDL oraz ciņg pieszo-jezdny 6.6 KDW, 

j) 6.16 RM/MN zapewni droga układu po-
nadlokalnego 6.10KDZ, 6.4KDG oraz 
drogi układu lokalnego 6.13KDL, 
6.14KDL,  

k) 6.17 RM/MN zapewniņ drogi układu 
ponadlokalnego 6.4KDG i 6.5KDG oraz 
drogi układu lokalnego 6.13KDL i 
6.14KDL, 

l) 6.18 RM/MN zapewni droga układu lo-
kalnego 6.13 KDL, 

m) 6.19 RM/MN zapewni droga układu po-
nadlokalnego 6.8 KDZ, 

n) 6.20 RM/MN i 6.22 RM/MN zapewniņ 
drogi układu ponadlokalnego 6.10 KDZ, 
6.3 KDZ i 6.3 KDG oraz drogi układu lo-
kalnego 6.11 KDL i 6.12 KDL, 

o) 6.21 RM/MN zapewniņ drogi układu 
ponadlokalnego 6.2 KDZ i 6.9 KDZ oraz 
drogi układu lokalnego 6.12 KDL, 

p) 6.23 RM/MN zapewni droga układu po-
nadlokalnego 6.1KDZ oraz ciņg pieszo 
jezdny 6.3 KDW, 

q) 6.24 RM/MN zapewni droga układu po-
nadlokalnego 6.2 KDG oraz drogi ukła-
du lokalnego 6.8 KDL i 6.9 KDL  

r) 6.25 RM/MN zapewni droga wewnňtrz-
na 6.7 KDW 

s) 6.26 RM/MN zapewniņ drogi układu 
ponadlokalnego 6.3 KDG i 6.4 KDZ 

t) 6.27 RM/MN zapewni droga układu lo-
kalnego 6.10 KDL,  

u) 6.28 RM/MN zapewni droga układu lo-
kalnego 6.10 KDL,  

v) 6.29 RM/MN zapewni droga układu lo-
kalnego 6.18 KDL i ponadlokalnego 6.5 
KDZ,  

17) obsługň w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleşy zapewniń zgodnie z warun-
kami i ustaleniami określonymi w § 16 
(Ustalenia ogólne) i § 7 (Ustalenia szczegó-
łowe). 

4. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i letniskowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MN: 

1) podstawowym przeznaczeniem terenów 
sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i letniskowa, 

b) komunikacja lokalna i parkingi, 

c) zieleń towarzyszņca, 

2) uzupełniajņcym przeznaczeniem terenów 
sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa o charakterze 
małych domów mieszkaniowych, kilku-
rodzinnych, 

b) usługi podstawowe, nieuciņşliwe, 

c) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty 
i urzņdzenia, infrastruktury technicznej i 
komunikacji zwiņzane z obsługņ tere-
nów MN, 

3) dopuszczalnym przeznaczeniem terenów 
sņ: 

a) obiekty kubaturowe towarzyszņce 
obiektom o funkcji podstawowej i uzu-
pełniajņcej m.in.: garaşe indywidualne, 
wbudowane lub wolnostojņce dla sa-
mochodów osobowych dostawczych o 
nośności ponişej 2,5 t (maksymalnie  
1 garaş na 1 gospodarstwo domowe), 

b) zabudowa towarzyszņca, gospodarcza – 
wyłņcznie dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, do 5% powierzchni dział-
ki, 

c) obiekty usługowo – produkcyjne nie ko-
lidujņce z funkcjņ mieszkaniowņ terenu, 
w których moşna prowadziń nieuciņşli-
wņ działalnośń gospodarczņ o charakte-
rze usługowo – rzemieślniczym i.t.p., 
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4) obiekty i urzņdzenia o funkcji uzupełniajņ-
cej i dopuszczalnej moşna realizowań pod 
warunkiem spełnienia jednocześnie nastň-
pujņcych przesłanek: 

a) sņ niezbňdne do funkcjonowania obiek-
tów o funkcji podstawowej, 

b) nie bňdņ zajmowały wiňcej niş 20% te-
renu MN, 

5) realizacja zabudowy MN wzdłuş istniejņ-
cych dróg publicznych moşe siň odbywań 
na podstawie geodezyjnych planów po-
działu pod warunkiem zachowania ustaleń 
zawartych w ust. 3 pkt 9) i 10), 

6) wystňpujņce na terenach MN grunty leśne 
nie mogņ byń zabudowywane, za wyjņt-
kiem gruntów leśnych dla których uzyska-
no wcześniej odpowiedniņ zgodň na zmia-
nň przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne w trybie aktualnie obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych i odrňbnych, 

7) istniejņca zabudowa mieszkaniowa i towa-
rzyszņca moşe podlegań wymianie, rozbu-
dowie, przebudowie oraz zmianie sposobu 
uşytkowania, pod warunkiem utrzymania 
wymienionego w pkt 1), 2), 3) przeznacze-
nia terenu, 

8) na terenach MN obowiņzuje zapewnienie 
100% miejsc parkingowych w granicach 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i usłu-
gowej stosujņc odpowiednie wskaŝniki 
programowe określone jak w § 11 dział II, 

9) ustala siň nastňpujņce zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy: wolnostojņca, bliŝniacza, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy 
mieszkaniowej: 2 i ½ kondygnacje na-
ziemne, tj. max. 11,0m nad poziom te-
renu z wyłņczeniem dominant wysoko-
ściowych jak: budynki kościołów i 
dzwonnic, kominy, wieşe itp., 

c) maksymalna wysokośń zabudowy to-
warzyszņcej do 8,0m nad poziom tere-
nu, 

d) naleşy stosowań dachy wielospadowe o 
kņcie nachylenia połaci maksimum 450, 

10) ustala siň nastňpujņce parametry projek-
towanych działek zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej: 

a) powierzchnia działki pod zabudowň 
wolnostojņcņ minimum 500m2, 

b) powierzchnia działki pod zabudowň 
bliŝniaczņ minimum 350m2, 

c) wymiary frontów działek w zabudowie 
wolnostojņcej minimum 18,0m, a w za-
budowie bliŝniaczej minimum 10.0m, 

d) minimalna głňbokośń działki 25.0m, 

11) powierzchnia działek zabudowy mieszka-
niowej, o których mowa w pkt 10), na któ-
rych przewiduje siň dodatkowo usługň, 
oraz powierzchniň działki pod zabudowň 
wyłņcznie usługowņ uzaleşnia siň od wy-
magań funkcjonalnych lub technologicz-
nych usługi, 

12) ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania i urzņdzenia terenu działek: 

a) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy dla 6.1MN znajduje siň w odle-
głości 10m od linii rozgraniczajņcej te-
reny działek od terenów dróg publicz-
nych 6.1 KDL, 6.2KDL i 6.3KDL oraz mu-
si byń zgodna z ustaleniami zawartymi 
w § 7, 

b) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy dla 6.2MN znajduje siň w odle-
głości 10m od linii rozgraniczajņcej te-
reny działek od terenów dróg publicz-
nych 6.1 KDL i 6.2 KDL oraz musi byń 
zgodna z ustaleniami zawartymi w § 7, 

c) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy dla 6.7MN znajduje siň w odle-
głości 10m od linii rozgraniczajņcej te-
reny działek od terenów drogi publicz-
nej 6.6 KDG oraz musi byń zgodna z 
ustaleniami zawartymi w § 7, 

d) maksymalna nieprzekraczalna linia za-
budowy od linii rozgraniczajņcej pozo-
stałe tereny działek od terenów dróg 
publicznych wynosi 5.0m i musi byń 
zgodna z ustaleniami zawartymi w § 7, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy 
terenu działki mieszkaniowej powinna 
wynosiń 35%, przy czym co najmniej 
50% powierzchni działki biologicznie 
czynnej, 

f) teren działki pod usługň lub działalnośń 
usługowo-produkcyjnņ moşna zabudo-
wań w 50%; pozostały teren to: 30% 
powierzchni biologicznie czynnej i 20% 
place, parkingi, chodniki itp., 

g) na poszczególnych działkach mogņ byń 
realizowane budynki, jeşeli działka ma 
ustalony, stosownie do odrňbnych 
przepisów prawnych dojazd, wiņşņcy 
siň z układem istniejņcych dróg pu-
blicznych, 
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13) obsługň komunikacyjnņ terenów MN za-
pewniņ istniejņce i projektowane drogi o 
ustaleniach określonych w § 15 (Ustalenia 
ogólne) i w § 7 (Ustalenia szczegółowe) w 
tym dla terenów: 

a) 6.1MN i 6.2 MN zapewniņ drogi układu 
lokalnego 6.1 KDL, 6.2 KDL i 6.3 KDL,  

b) 6.3 MN zapewni droga układu lokalne-
go 6.4 KDL,  

c) 6.4 MN zapewni droga układu ponadlo-
kalnego 6.2 KDZ oraz drogi układu lo-
kalnego 6.11 KDL i 6.8 KDL, 

d) 6.5 MN zapewni droga układu lokalne-
go 6.21 KDL, 

e) 6.6 MN zapewni droga układu lokalne-
go 6.8 KDL,  

f) 6.7MN zapewni droga wewnňtrzna  
6.2 KDW. 

g) 6.8 MN zapewni droga układu ponadlo-
kalnego 6.8 KDZ oraz droga układu lo-
kalnego 6.23 KDL, 

14) obsługň w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleşy zapewniń zgodnie z warun-
kami i ustaleniami określonymi w § 16 
(Ustalenia ogólne) i § 7 (Ustalenia szczegó-
łowe). 

5. Tereny 6.14RM/MN, 6.15RM/MN i 6.22RM/MN, 
leşņ w obszarze centrum wsi Klwów, a tereny 
6.12RM/MN, 6.13RM/MN, 6.16RM/MN, 
6.20RM/MN i 6.26RM/MN leşņ czňściowo w ob-
szarze centrum wsi Klwów.  

§ 2. 

1. Ustala siň strefň terenów zainwestowania i 
zabudowy usługowej w skład, której wchodzņ: 

1) tereny zabudowy usług publicznych i ko-
mercyjnych oznaczone na rysunkach planu, 
stanowiņcych załņczniki nr 6 i 6a do niniej-
szej uchwały, symbolami: 

6.1 U - pow. ok. 1.91 ha 

6.2 U - pow. ok. 1.08 ha 

6.3 U - pow. ok. 1.74 ha 

6.4 U - pow. ok. 1.08 ha 

6.5 U - pow. ok. 0.33 ha 

6.6 U - pow. ok. 0.70 ha 

6.7 U - pow. ok. 1.70 ha 

6.8 U - pow. ok. 1.10 ha 

6.9 U - pow. ok. 0.49 ha 

6.10 U - pow. ok. 2.20 ha 

6.11 U - pow. ok. 0.43 ha 

2) tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej 
na wydzielonych działkach, oznaczone na 
rysunkach planu, stanowiņcych załņczniki  
nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, symbolami: 

6.1 UP - pow. ok. 1.51 ha 

6.2 UP - pow. ok. 6.06 ha 

6.3 UP - pow. ok. 2.50 ha 

6.4 UP - pow. ok. 0.98 ha 

6.5 UP – pow. ok.1.72 ha 

3) tereny sportu i rekreacji lub turystyczno- 
wypoczynkowe na wydzielonych działkach, 
oznaczone na rysunkach planu, stanowiņ-
cych załņczniki nr 6 i 6a do niniejszej uchwa-
ły, symbolami:  

6.1 US - pow. ok. 1.24 ha 

6.2 US – pow. ok. 0.92 ha 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w nastňpnych ust. 3, 4 
i 5 wraz z ustaleniami ogólnymi dla całego ob-
szaru planu, zawartymi w dziale II stanowiņ 
podstawň do ustalenia lokalizacji obiektów i 
uzyskania pozwolenia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zabudowy usług publicz-
nych i komercyjnych na wydzielonych dział-
kach, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem U: 

1) podstawowym rodzajem zainwestowania w 
obrňbie terenów U sņ: 

a) usługi publiczne i obiekty usług komer-
cyjnych m.in.: handlu, rzemiosła,  

b) zieleń towarzyszņca, 

2) uzupełniajņcym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów U sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa w zakresie uza-
sadnionym obsługņ obiektu funkcji pod-
stawowej, 

b) parkingi, dojazdy, zaplecza gospodarcze, 

c) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji, ogólnogminne i zwiņzane z 
obsługņ terenów U, 

3) obiekty i urzņdzenia o funkcji uzupełniajņcej 
na terenach U moşna realizowań pod wa-
runkiem spełnienia jednocześnie nastňpujņ-
cych przesłanek: 

a) sņ niezbňdne do funkcjonowania obiek-
tów o funkcji podstawowej, 

b) nie bňdņ zajmowały wiňcej niş 20% po-
wierzchni terenu działki, na której zlokali-
zowana jest usługa, 
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4) na terenach zabudowy usług U ustala siň ja-
ko obowiņzujņce nastňpujņce zasady zago-
spodarowania terenów i kształtowania za-
budowy: 

a) zabudowa terenów usług moşe podlegań 
wymianie, rozbudowie, przebudowie 
oraz zmianie sposobu uşytkowania pod 
warunkiem utrzymania wymienionego w 
pkt od 1) do 3) przeznaczenia terenu, 

b) na terenach usług obowiņzuje zapewnie-
nie 100% miejsc parkingowych w obrňbie 
lokalizacji usługi wg wskaŝników pro-
gramowych zawartych w §11 w dziale II, 

c) sposób zagospodarowania i wielkośń 
działki pod usługň uzaleşnia siň od pro-
gramu usługi i wymogów przepisów 
szczególnych i odrňbnych oraz obowiņzu-
jņcych normatywów projektowania, 

d) forma i kształt zabudowy to: zabudowa 
wolnostojņca lub zwarta, tworzņca zespo-
ły obiektów wolnostojņcych bņdŝ połņ-
czonych w kompleksy zabudowy, 

e) wysokośń budynków do 15,0m za wyjņt-
kiem dominant wysokościowych jak: bu-
dynki kultu religijnego, dzwonnice, ko-
miny, wieşe itp., 

f) dachy wielospadowe o nachyleniu mak-
simum do 450, 

g) inny kształt dachu niş określony w ppkt f) 
moşna stosowań w przypadkach wynika-
jņcych ze szczególnych wymagań techno-
logicznych, z warunkiem ich harmonijne-
go wpisania w krajobraz wiejski, 

h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabu-
dowy dla 6.1U znajduje siň w odległości 
10m od linii rozgraniczajņcej tereny dzia-
łek od terenu drogi publicznej 6.1 KDG 
oraz musi byń zgodna z ustaleniami za-
wartymi w § 7, 

i) maksymalna nieprzekraczalna linia zabu-
dowy dla 6.7U znajduje siň w odległości 
15m od linii rozgraniczajņcej tereny dzia-
łek od terenu drogi publicznej 6.6 KDG 
oraz musi byń zgodna z ustaleniami za-
wartymi w § 7, 

j) maksymalna nieprzekraczalna linia zabu-
dowy od linii rozgraniczajņcej pozostałe 
tereny działek od terenów dróg publicz-
nych wynosi 5.0m i musi byń zgodna z 
ustaleniami zawartymi w § 7, 

k) dla 6.3.U nieprzekraczalna linia zabudo-
wy od strony lasu wynosi 10.0m,  

l) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki winna wynosiń 50%, przy czym 

minimum 20% powierzchni biologicznie 
czynnej,  

m) budynki i obiekty usług uşyteczności pu-
blicznej powinny byń dostňpne dla osób 
niepełnosprawnych, 

n) przy realizacja zespołu zabudowy, wy-
magajņcej tworzenia nowego układu 
dróg wewnňtrznych, nakazuje siň opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania te-
renu przez uprawnionego projektanta. 

5) Obsługň komunikacyjnņ terenów U zapew-
niņ istniejņce i projektowane drogi o ustale-
niach określonych w § 15 (Ustalenia ogólne) 
i w § 7 (Ustalenia szczegółowe) w tym dla 
terenów: 

a) 6.1 U zapewniņ drogi: 6.7KDL i 6.2KDW,  

b) 6.2 U zapewni droga 6.2KDG,  

c) 6.3 U zapewniņ drogi: 6.4 KDL i 6.1 KDW,  

d) 6.4 U zapewniņ drogi: 6.4 KDL i 6.6 KDL,  

e) 6.5 U zapewniņ drogi: 6.3 KDG i 6.4 KDZ,  

f) 6.6 U zapewniņ drogi: 6.2 KDG, 6.3 KDG 
i 6.11 KDL,  

g) 6.7 U zapewniņ drogi: 6.9 KDZ i 6.13 KDL,  

h) 6.8 U zapewniņ drogi: 6.3 KDG i 6.17 
KDL,  

i) 6.9 U zapewniņ drogi: 6.11 KDZ, 6.15 KDL  

j) 6.10 U zapewniņ drogi: 6.18 KDL, 6.19 
KDL  

k) 6.11 U zapewni droga: 6.5 KDZ 

6) obsługň w zakresie infrastruktury technicz-
nej naleşy zapewniń zgodnie z warunkami i 
ustaleniami zawartymi w § 16 (Ustalenia 
ogólne) i § 7 (Ustalenia szczegółowe). 

4. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zabudowy usługowo – 
produkcyjnej na wydzielonych działkach, ozna-
czone na rysunku niniejszego planu symbo-
lem UP: 

1) podstawowym rodzajem zainwestowania w 
obrňbie terenów UP sņ: 

a) obiekty i urzņdzenia o charakterze usłu-
gowo-produkcyjnym lub usługowym,  

b) zieleń towarzyszņca, 

2) uzupełniajņcym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów UP sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa w zakresie uza-
sadnionym obsługņ obiektu funkcji pod-
stawowej, 

b) parkingi, dojazdy, zaplecza gospodarcze, 
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c) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji, ogólnogminne i zwiņzane z 
obsługņ terenów UP, 

3) obiekty i urzņdzenia o funkcji uzupełniajņcej 
na terenach UP moşna realizowań pod wa-
runkiem spełnienia jednocześnie nastňpujņ-
cych przesłanek: 

a) sņ niezbňdne do funkcjonowania obiek-
tów o funkcji podstawowej, 

b) nie bňdņ zajmowały wiňcej niş 20% po-
wierzchni terenu działki, na której zlokali-
zowana jest usługa, 

4) na terenach zabudowy usług UP ustala siň 
jako obowiņzujņce nastňpujņce zasady za-
gospodarowania terenów i kształtowania 
zabudowy: 

a) zabudowa terenów moşe podlegań wy-
mianie, rozbudowie, modernizacji oraz 
zmianie sposobu uşytkowania pod wa-
runkiem utrzymania wymienionego w 
pkt od 1) do 3) przeznaczenia terenu, 

b) na terenach usług obowiņzuje zapewnie-
nie 100% miejsc parkingowych w obrňbie 
lokalizacji usługi wg wskaŝników pro-
gramowych zawartych w § 11, 

c) sposób zagospodarowania i wielkośń 
działki pod produkcjň lub usługň uzaleş-
nia siň od programu funkcjonalnego i 
wymogów przepisów szczególnych i od-
rňbnych oraz obowiņzujņcych normaty-
wów projektowania, 

d) forma i kształt zabudowy to: zabudowa 
wolnostojņca lub zwarta, tworzņca zespo-
ły obiektów wolnostojņcych bņdŝ połņ-
czonych w kompleksy zabudowy, 

e) wysokośń budynków do 15,0m za wyjņt-
kiem dominant wysokościowych jak: bu-
dynki kultu religijnego, dzwonnice, ko-
miny, wieşe itp., 

f) dachy wielospadowe o nachyleniu mak-
simum do 450, 

g) inny kształt dachu niş określony w ppkt f) 
moşna stosowań w przypadkach wynika-
jņcych ze szczególnych wymagań techno-
logicznych, z warunkiem ich harmonijne-
go wpisania w krajobraz wiejski, 

h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabu-
dowy dla 6.2UP znajduje siň w odległości 
10m od linii rozgraniczajņcej tereny dzia-
łek od terenu drogi publicznej 6.1 KDG 
oraz musi byń zgodna z ustaleniami za-
wartymi w § 7,  

i) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki winna wynosiń 60%, przy czym 
minimum 20% powierzchni biologicznie 
czynnej,  

j) budynki i obiekty usług uşyteczności pu-
blicznej powinny byń dostňpne dla osób 
niepełnosprawnych, 

k) przy realizacja zespołu zabudowy, wy-
magajņcej tworzenia nowego układu 
dróg wewnňtrznych, nakazuje siň opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania te-
renu przez uprawnionego projektanta.  

5) Obsługň komunikacyjnņ terenów UP za-
pewniņ drogi o ustaleniach określonych w 
§ 13 (Ustalenia ogólne) i w § 7 (Ustalenia 
szczegółowe) w tym dla terenów: 

a) 6.1 UP zapewniņ drogi: 6.2 KDG, 6.9 KDL 
i 6.11 KDL, 

b) 6.2 UP zapewniņ drogi: 6.1 KDG, 6.8 KDL, 

c) 6.3 UP zapewniņ drogi: 6.5 KDZ, 6.5 KDL i 
6.4 KDW 

d) 6.4 UP zapewniņ drogi: 6.4 KDZ, 6.5 KDZ, 
6.4 KDL 

e) 6.5 UP zapewniņ drogi: 6.11 KDZ,  
6.1 KDZ, 6.15 KDL 

6) Obsługň w zakresie infrastruktury technicz-
nej naleşy zapewniń zgodnie z warunkami i 
ustaleniami zawartymi w § 16 (Ustalenia 
ogólne) i § 7 (Ustalenia szczegółowe). 

5. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny sportu i rekreacji lub tury-
styczno- wypoczynkowe na wydzielonych 
działkach, oznaczone na rysunku niniejszego 
planu symbolem US: 

1) podstawowym rodzajem zainwestowania w 
obrňbie terenów US sņ: 

a) obiekty i urzņdzenia sportu i rekreacji  

b) zieleń towarzyszņca, 

2) uzupełniajņcym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów US sņ: 

a) obiekty usługowe zwiņzane z przezna-
czeniem wypoczynkowo-rekreacyjnym 
terenu, 

b) parkingi, dojazdy, zaplecza gospodarcze, 

c) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji zwiņzane z obsługņ tere-
nów US, 

3) obiekty i urzņdzenia o funkcji uzupełniajņcej 
na terenach US moşna realizowań pod wa-
runkiem spełnienia jednocześnie nastňpujņ-
cych przesłanek: 
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a) sņ niezbňdne do funkcjonowania obiek-
tów o funkcji podstawowej, 

b) nie bňdņ zajmowały wiňcej niş 20% po-
wierzchni terenu działki, na której zlokali-
zowana jest usługa, 

4) na terenach zabudowy usług US ustala siň 
jako obowiņzujņce nastňpujņce zasady za-
gospodarowania terenów i kształtowania 
zabudowy: 

a) sposób zagospodarowania uzaleşnia siň 
od programu funkcjonalnego i wymo-
gów przepisów szczególnych i odrňbnych 
oraz obowiņzujņcych normatywów pro-
jektowania, 

b) zabudowa terenów usług moşe podlegań 
wymianie, rozbudowie, modernizacji 
oraz zmianie sposobu uşytkowania pod 
warunkiem utrzymania wymienionego w 
pkt od 1) do 3) przeznaczenia terenu, 

c) na terenach obowiņzuje zapewnienie 
100% miejsc parkingowych w obrňbie lo-
kalizacji usługi wg wskaŝników progra-
mowych zawartych w § 10, 

d) forma i kształt zabudowy to: zabudowa 
wolnostojņca lub zwarta, tworzņca zespo-
ły obiektów wolnostojņcych bņdŝ połņ-
czonych w kompleksy zabudowy, 

e) wysokośń budynków do 15,0m za wyjņt-
kiem dominant wysokościowych, 

f) dachy wielospadowe o nachyleniu mak-
simum do 450, 

g) inny kształt dachu niş określony w ppkt i) 
moşna stosowań w przypadkach wynika-
jņcych ze szczególnych wymagań techno-
logicznych, z warunkiem ich harmonijne-
go wpisania w krajobraz wiejski, 

h) budynki i obiekty usług uşyteczności pu-
blicznej powinny byń dostňpne dla osób 
niepełnosprawnych, 

i) realizacja zespołu zabudowy, wymagajņ-
ca tworzenia nowego układu dróg we-
wnňtrznych, wymaga opracowania kon-
cepcji zagospodarowania terenu przez 
uprawnionego projektanta,  

5) obsługň komunikacyjnņ terenów 6.1 US za-
pewni droga 6.4 KDW a 6.2 US – droga  
6.5 KDZ, 

6) obsługň w zakresie infrastruktury technicz-
nej naleşy zapewniń zgodnie z warunkami i 
ustaleniami zawartymi w § 16 (Ustalenia 
szczegółowe) i § 7 (Ustalenia ogólne), 

 

6. Plan wyznacza obszar centrum wsi Klwów o 
pow. ok. 14,0ha obejmujņcy teren oznaczony 
symbolami 6.2U, 6.5U, 6.6 U i 6.8U, a takşe te-
reny zabudowy mieszkaniowej zieleni parkowej 
i komunikacji połoşone w wydzielonym obsza-
rze. 

§ 3. 

1. Ustala siň strefň terenów zainwestowania i 
zabudowy produkcyjno - przemysłowej, skła-
dów, magazynów z dopuszczeniem usług, zlo-
kalizowanych poza terenami zabudowy miesz-
kaniowej, oznaczone symbolem P/U, w skład 
której wchodzņ: teren byłej spalarni utylizacji 
zwłok zwierzňcych do wykorzystania dla celów 
produkcyjno-przemysłowych lub usługowych, 
oznaczony na rysunkach planu, stanowiņcych 
załņczniki nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, sym-
bolem 6.1 P/U- o pow. ok. 0.88 ha, 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w ust. 3 wraz z ustale-
niami ogólnymi dla całego obszaru planu, za-
wartymi w dziale II stanowiņ podstawň do usta-
lenia lokalizacji obiektów i uzyskania pozwole-
nia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zainwestowania i zabudo-
wy produkcyjno- przemysłowej, składów, ma-
gazynów z dopuszczeniem usług, zlokalizowa-
nych poza terenami zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem P/U: 

1) podstawowym rodzajem zainwestowania w 
obrňbie terenów P/U sņ: 

a) zabudowa o charakterze przemysłowym 
– budynki produkcyjne, składy, magazy-
ny oraz urzņdzenia towarzyszņce, 

2) uzupełniajņcym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów P sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa i usługowa w 
zakresie uzasadnionym obsługņ obiektu 
funkcji podstawowej, 

b) parkingi, dojazdy, zaplecza gospodarcze, 

c) zieleń towarzyszņca, 

a) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji, ogólnogminne i zwiņzane z 
obsługņ terenów P/U,  

3) na terenach zabudowy usług P ustala siň ja-
ko obowiņzujņce nastňpujņce zasady zago-
spodarowania terenów i kształtowania za-
budowy: 

a) zabudowa terenów produkcyjno - prze-
mysłowych moşe podlegań wymianie, 
rozbudowie, modernizacji oraz zmianie 
sposobu uşytkowania pod warunkiem 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 80 – 12348 – Poz. 1279 
 

utrzymania wymienionego w pkt od 1) i 
2) przeznaczenia terenu, 

b) na terenach produkcyjno-przemysłowych 
obowiņzuje zapewnienie 100% miejsc 
parkingowych w obrňbie lokalizacji inwe-
stycji wg wskaŝników programowych 
zawartych w § 11, 

c) sposób zagospodarowania i wielkośń 
działki pod produkcjň uzaleşnia siň od 
programu funkcjonalnego i wymogów 
przepisów szczególnych i odrňbnych oraz 
obowiņzujņcych normatywów projekto-
wania, 

d) forma i kształt zabudowy to: zabudowa 
wolnostojņca lub zwarta, tworzņca zespo-
ły obiektów wolnostojņcych bņdŝ połņ-
czonych w kompleksy zabudowy, 

e) dachy wielospadowe o nachyleniu mak-
simum do 450, 

f) inny kształt dachu niş określony w ppkt e) 
moşna stosowań w przypadkach wynika-
jņcych ze szczególnych wymagań techno-
logicznych, z warunkiem ich harmonijne-
go wpisania w krajobraz wiejski, 

h) realizacja zespołu zabudowy, wymagajņ-
ca tworzenia nowego układu dróg we-
wnňtrznych, wymaga opracowania kon-
cepcji zagospodarowania terenu przez 
uprawnionego projektanta,  

4) obsługň komunikacyjnņ terenu P/U:  

a) obsługa komunikacyjna terenów, ozna-
czonych symbolem 6.1P/U od strony 
drogi zbiorczej 6.7 KDZ poprzez istniejņca 
wewnňtrzna drogň dojazdowņ,  

5) obsługň w zakresie infrastruktury technicz-
nej naleşy zapewniń zgodnie z warunkami i 
ustaleniami zawartymi w § 16 (Ustalenia 
ogólne) i § 7 (Ustalenia szczegółowe). 

§ 4. 

1. Ustala siň strefň terenów otwartych, w której 
skład wchodzņ: 

1) tereny zwartych kompleksów leśnych i tere-
nów przeznaczonych do zalesienia, ozna-
czone na rysunkach planu, stanowiņcych za-
łņczniki nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, 
symbolami:  

6.1 ZL - pow. ok.146.03 ha 

6.2 ZL - pow. ok. 35.29 ha 

6.3 ZL - pow. ok. 1.27 ha 

6.4 ZL - pow. ok. 23.79 ha 

6.5 ZL - pow. ok. 16.52 ha 

6.6 ZL - pow. ok. 2.06 ha 

6.7 ZL - pow. ok. 30.76 ha 

6.8 ZL - pow. ok. 25.12 ha 

6.9 ZL - pow. ok. 27.60 ha 

6.10 ZL - pow. ok.14.07 ha 

6.11 ZL - pow. ok. 6.21 ha 

6.12 ZL - pow. ok. 3.39 ha 

6.13 ZL - pow. ok. 14.21 ha 

6.14 ZL - pow. ok. 20.07 ha 

6.15 ZL - pow. ok. 60.00 ha 

6.16 ZL - pow. ok. 2.86 ha 

6.17 ZL - pow. ok. 27.13 ha 

2) tereny upraw polowych, ogrodniczych i sa-
downiczych, tereny łņkowe, pastwiskowe, 
ŝródliskowe, lasów śródpolnych i zadrze-
wień, korytarzy i ciņgów ekologicznych rzek 
cieków, wód powierzchniowych itp., ozna-
czone na rysunkach planu, stanowiņcych za-
łņczniki nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, 
symbolami: 

6.1R - pow. ok. 0.88 ha 

6.2R - pow. ok. 13.37 ha 

6.3R - pow. ok. 2.33 ha 

6.4R - pow. ok. 9.89 ha 

6.5R - pow. ok. 2.10 ha 

6.6R - pow. ok. 23.68 ha 

6.7R - pow. ok. 25.44 ha 

6.8R - pow. ok. 31.58 ha 

6.9R - pow. ok. 29.99 ha 

6.10R - pow. ok. 1.99 ha 

6.11R - pow. ok. 1.17 ha 

6.12R - pow. ok. 0.41 ha 

6.13R - pow. ok. 1.31 ha 

6.14R - pow. ok. 32.00 ha 

6.15R - pow. ok. 2.38 ha 

6.16R - pow. ok. 33.61 ha 

6.17R - pow. ok. 1.86 ha 

6.18R - pow. ok. 4.84 ha 

6.19R - pow. ok. 6.45 ha 

6.20R - pow. ok. 32.09 ha 

6.21R - pow. ok. 11.42 ha 

6.22R - pow. ok. 7.38 ha 

6.23R - pow. ok. 1.44 ha 

6.24R - pow. ok. 50.45 ha 

6.25R - pow. ok. 3.15 ha 

6.26R - pow. ok. 15.00 ha 
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6.27R - pow. ok. 129.06 ha 

6.28R - pow. ok. 89.00 ha 

6.29R - pow. ok. 5.48 ha 

6.30R - pow. ok. 1.84 ha 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w ust. 3 i 4 wraz z usta-
leniami ogólnymi dla całego obszaru planu, 
zawartymi w dziale II stanowiņ podstawň do 
ustalenia lokalizacji obiektów i uzyskania po-
zwolenia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zwartych kompleksów le-
śnych i terenów przeznaczonych do zalesienia, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZL: 

1) podstawowym rodzajem uşytkowania, w 
obrňbie terenów ZL sņ tereny lasów, two-
rzņce zwarte, duşe kompleksy leśne, oraz 
mniejsze wśród pól i łņk, 

2) obowiņzuje bezwzglňdna ochrona terenów 
leśnych stosownie do obowiņzujņcych prze-
pisów szczególnych i odrňbnych, 

3) istniejņce lasy i skupiska zadrzewień le-
śnych, śródpolnych, naleşy traktowań jako 
lasy ochronne, przeciw erozyjne i stały ele-
ment krajobrazowy, 

4) tereny lasów mogņ byń wykorzystane dla 
turystyki penetracyjnej i wypoczynku ru-
chowego zgodnie z zasadami udostňpniania 
lasów określonymi w obowiņzujņcych prze-
pisach szczególnych i odrňbnych,  

5) wyklucza siň wykorzystywanie terenów le-
śnych dla funkcji osadniczych nie zwiņza-
nych z gospodarkņ leśnņ, 

6) dopuszcza siň budowň nowych oraz prze-
budowň i modernizacjň istniejņcych elemen-
tów infrastruktury technicznej, w tym urzņ-
dzeń i elementów sieciowych uzbrojenia, 
komunikacji publicznej, z zachowaniem 
obowiņzujņcych przepisów szczególnych i 
odrňbnych, 

7) adaptuje siň istniejņce drogi gruntowe, nie-
wyodrňbnione na rysunku planu, na tere-
nach leśnych. Dopuszcza siň ich urzņdzanie i 
modernizacjň z moşliwościņ poszerzania pa-
sa drogowego do szerokości zgodnej z 
obowiņzujņcymi przepisami. 

8) tereny przeznaczone pod zalesienia mogņ 
byń czasowo wykorzystywane jako tereny 
upraw rolnych. 

4. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny upraw polowych, ogrodni-
czych i sadowniczych, łņk, pastwisk, lasów 
śródpolnych i zadrzewień, ŝródliskowe, koryta-

rzy i ciņgów ekologicznych rzek i cieków, wód 
powierzchniowych itp., oznaczone na rysunku 
planu symbolem R: 

1) podstawowym rodzajem uşytkowa, w ob-
rňbie terenów R sņ:  

a) uprawy polowe, ogrodnicze i sadowni-
czych,  

b) uşytki zielone, łņkowo - leśne, tereny 
ŝródliskowe, korytarze i ciņgi ekologicz-
ne rzek i cieków,  

c) tereny wód powierzchniowych, 

2) uzupełniajņcņ formņ uşytkowania terenów 
R mogņ byń: 

a) nowe budynki gospodarcze o max. po-
w. uşytkowej 30m2 dla właścicieli za-
mieszkałych daleko od areału po uzy-
skaniu opinii Rady Gminy, 

b) nowe budynki mieszkalne i siedliska dla 
rolników, w przypadku posiadania w 
miejscu lokalizacji areału o wielkości 
min. 3ha, uznanego przez Radň Gminy 
za wystarczajņcy do funkcjonowania 
gospodarstwa, lub w przypadku reali-
zacji gospodarstwa specjalistycznego o 
charakterze uciņşliwym w stosunku do 
zwartej zabudowy osadnictwa wiejskie-
go, 

c) budynki mieszkalne i siedliska dla rolni-
ków, jeşeli stanowiņ one uzupełnienie 
istniejņcej rozproszonej zabudowy za-
grodowej i nie wymagajņ budowy no-
wych dróg dojazdowych,  

3) na terenach R dopuszcza siň realizacjň: 

a) obiektów słuşņcych intensywnej go-
spodarce rolnej jak: przechowalnie, 
szklarnie, deszczownie, obiekty prze-
twórstwa oraz obiekty przemysłowe, o 
ile ich lokalizacja jest niemoşliwa na te-
renach strefy zabudowy określonej w 
§ 1 i uzyska pozytywnņ opiniň Rady 
Gminy oraz pozytywne uzgodnienia 
wymagane przepisami szczególnymi i 
odrňbnymi, 

b) nowych obiektów uzbrojenia terenów: 
drogi, linie energetyczne, telekomuni-
kacyjne, gazociņgi, sieci wodociņgowo- 
kanalizacyjnych wraz z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

c) urzņdzeń melioracyjnych i regulujņcych 
stosunki wodne, 

d) obiektów niekubaturowych, obsługi tu-
rystyki, punktów widokowych, miejsc 
odpoczynku i biwakowania pod warun-
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kiem zachowania i wykorzystania walo-
rów krajobrazu naturalnego, 

e) wysypisk odpadów, 

f) lokalnych punktów poboru surowców 
mineralnych, 

g) obiektów sakralnych, cmentarzy, kapli-
czek (dopuszcza siň takşe lokalizacjň ka-
plic, jeşeli uwarunkowane jest to 
wzglňdami widokowymi i funkcjonal-
nymi), 

h) urzņdzeń i obiektów obsługi tras komu-
nikacyjnych np. stacje obsługi, stacje 
paliw, motele, zajazdy itp., pod warun-
kiem uzyskania pozytywnej opinii wła-
ściwego zarzņdcy drogi w zakresie do-
stňpności komunikacyjnej, 

4) ochronie podlegajņ rolnicze przestrzenie 
produkcyjne, 

5) ścisłej ochronie podlegajņ: przyrodnicza 
struktura zieleni wysokiej, średniej i niskiej 
dolin rzek i cieków wodnych, w tym 
wszystkich terenów stanowiņcych lub mo-
gņcych stanowiń system korytarzy i ciņ-
gów ekologicznych, ostoi dla zwierzņt i ro-
ślin, 

6) tereny R mogņ byń wykorzystane dla tury-
styki penetracyjnej i wypoczynku rucho-
wego przy zachowaniu nastňpujņcych za-
sad: 

a) ruch turystyczny pieszy moşe siň od-
bywań po wyznaczonych lub istniejņ-
cych ścieşkach, 

b) ruch turystyczny rowerowy moşe siň 
odbywań po wyznaczonych szlakach, 

7) obowiņzuje na terenach R zakaz nowej za-
budowy osadniczej nie zwiņzanej z gospo-
darkņ rolnņ,  

8) istniejņca rozproszona zabudowa zagro-
dowa - do utrzymania, rozbudowy i prze-
budowy, 

9) zabudowň siedliska naleşy lokalizowań po-
za terenami zalewowymi, na gruntach nie-
organicznych pochodzenia mineralnego, 

10) w najblişszym otoczeniu istniejņcych sie-
dlisk na terenach R dopuszczalny poziom 
hałasu powinien wynosiń w porze dziennej 
60 dB, a w porze nocnej 55 dB, 

11) dopuszcza siň w istniejņcych siedliskach 
zabudowy zagrodowej: 

a) wymianň i modernizacjň zabudowy, 

b) przebudowň istniejņcych obiektów dla 
potrzeb agroturystyki, 

c) budowň elementów infrastruktury 
technicznej z dopuszczeniem lokalnych 
rozwiņzań w zakresie zaopatrzenia w 
wodň, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, 

12) istniejņce trasy komunikacji publicznej - do 
utrzymania, przebudowy i modernizacji 
oraz poszerzenia do normatywnych para-
metrów oraz tereny parkingów dla celów 
turystycznych, 

13) dopuszcza siň budowň nowych oraz prze-
budowň i modernizacjň istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej, w tym 
urzņdzeń i elementów sieciowych uzbroje-
nia, komunikacji publicznej, z zachowa-
niem obowiņzujņcych przepisów szczegól-
nych i odrňbnych. 

14) adaptuje siň istniejņce drogi gruntowe, 
niewyodrňbnione na rysunku planu, na te-
renach rolnych, łņkowych i zabudowy za-
grodowej. Dopuszcza siň ich urzņdzanie i 
modernizacjň z moşliwościņ poszerzania 
pasa drogowego do szerokości zgodnej z 
obowiņzujņcymi przepisami, 

15) na terenach rolnych dopuszcza siň prze-
znaczenie gruntów rolnych na cele leśne, 

16) naleşy stosowań wyłņcznie biologicznņ 
obudowň rzek i cieków, a w przypadku ich 
regulacji, unikania prostowania i skracania 
koryta, 

17) zabezpieczenie koryt rzek i cieków przed 
erozjņ powinno siň odbywań przez „zabu-
dowň” roślinnościņ najnişszych terenów, 

18) w ciņgach dolin rzek i cieków wodnych 
dopuszcza siň tworzenie małych „oczek 
wodnych” i duşych zbiorników otwartych 
dla celów retencyjnych i hodowlanych np. 
stawy rybne, 

19) istniejņce zbiorniki retencyjne i hodowlane 
przeznaczone do utrzymania i bieşņcej 
modernizacji, 

20) obiekty zaliczone do inwestycji nierolni-
czych mogņ byń realizowane na warun-
kach określonych jak dla zabudowy nierol-
niczej oraz zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 

§ 5. 

1. Ustala siň strefň terenów zieleni urzņdzonej, w 
której skład wchodzņ: 

1) tereny parków, zieleńców i skwerów, ozna-
czone na rysunkach planu, stanowiņcych za-
łņczniki nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, 
symbolami: 
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6.1 ZP – pow. ok. 0.05 ha, 

6.2 ZP – pow. ok. 0.41 ha, 

2) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunkach 
planu, stanowiņcych załņczniki nr 6 i 6a do 
niniejszej uchwały, symbolami: 

6.1 ZC – pow. ok. 1.72 ha, 

6.2 ZC – pow. ok. 0.21 ha, 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w nastňpnych ust. 3 i 4 
wraz z ustaleniami ogólnymi dla całego obsza-
ru planu, zawartymi w dziale II stanowiņ pod-
stawň do ustalenia lokalizacji obiektów i uzy-
skania pozwolenia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny parków, zieleńców i skwe-
rów oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZP: 

1) podstawowym rodzajem uşytkowa, w obrň-
bie terenów ZP jest zieleń urzņdzona wyso-
ka i niska wraz z systemem ciņgów pieszych 
oraz małņ architekturņ, 

2) dopuszczalnym przeznaczeniem terenu sņ 
terenowe liniowe i punktowe elementy in-
frastruktury technicznej zwiņzane z obsługņ 
podstawowych i uzupełniajņcych funkcji te-
renu, 

3) na terenach ZP ustala siň jako obowiņzujņce 
nastňpujņce zasady zagospodarowania te-
renów: 

a) obowiņzuje ochrona i adaptacja istniejņ-
cej wartościowej zieleni, 

b) obowiņzuje ochrona wartości zabytko-
wych i estetycznych, 

4) obsługň komunikacyjnņ terenu 6.1 ZP za-
pewni droga 6.4KDZ i 6.3KDG, 

5) obsługň komunikacyjnņ terenu 6.2 ZP za-
pewni droga 6.3KDG i 6.16KDL. 

4. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny cmentarza oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZC: 

1) podstawowym rodzajem uşytkowa, w obrň-
bie terenów ZC sņ:  

a) tereny grzebalne wraz z systemem dojśń 
pieszych i dojazdów, 

b) zieleń urzņdzona wysoka i niska,  

2) uzupełniajņcņ formņ uşytkowania terenów 
ZC mogņ byń: 

a) obiekty kultowe, 

b) obiekty obsługi zwiņzane bezpośrednio  
z funkcjņ podstawowņ, 

c) parkingi, 

d) mała architektura, 

3) dopuszczalnym przeznaczeniem terenu sņ 
terenowe liniowe i punktowe elementy in-
frastruktury technicznej zwiņzane z obsługņ 
podstawowych i uzupełniajņcych funkcji te-
renu, 

4) obiekty i urzņdzenia o funkcji uzupełniajņcej 
i dopuszczalnej mogņ zajmowań maksymal-
nie 15% powierzchni terenów cmentarza, 

5) na terenach ZC ustala siň jako obowiņzujņce 
nastňpujņce zasady zagospodarowania te-
renów: 

a) przy adaptacji istniejņcych terenów 
cmentarza i zakładaniu nowoprojektowa-
nych naleşy stosowań wymogi przepisów 
szczególnych i odrňbnych, 

b) obowiņzuje ochrona i adaptacja istniejņ-
cej wartościowej zieleni, 

c) obowiņzuje ochrona wartości zabytko-
wych i estetycznych, 

d) wokół cmentarza naleşy zachowań od-
powiednie odległości sanitarne zabudo-
wy oraz połoşenia cieków wodnych, wy-
korzystywanych do celów gospodarki 
komunalnej, ustalone wg obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych i odrňb-
nych, 

6) obsługň komunikacyjnņ terenu 6.1 ZC za-
pewni droga zbiorcza 6.4KDZ oraz lokalna 
6.19 KDL, 

7) obsługň komunikacyjnņ terenu 6.2 ZC za-
pewni droga lokalna 6.21 KDL. 

§ 6. 

1. Ustala siň strefň terenów urzņdzeń infrastruktu-
ry technicznej, w której skład wchodzņ: tereny 
urzņdzeń kanalizacji sanitarnej – oczyszczalnia 
ścieków, oznaczone na rysunkach planu, sta-
nowiņcych załņczniki nr 6 i 6a do uchwały, 
symbolem 6.1 K – pow. ok. 1.48 ha, 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania terenów urzņdzeń, o których mowa w 
ust. 1: 

1) istniejņce urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej przewiduje siň do adaptacji, rozbu-
dowy, modernizacji, wymiany w zaleşności 
od potrzeb, 

2) dopuszcza siň likwidacjň istniejņcych urzņ-
dzeń infrastruktury i włņczenie zwolnionych 
terenów do terenu strefy przyległej, 

3) wszelkie nowe działania inwestycyjne oraz 
określone w pkt 1) i 2) mogņ nastņpiń za 
zgodņ i na warunkach dystrybutora i eks-
ploatatora sieci i urzņdzeń infrastruktury 
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oraz z zachowaniem przepisów szczegól-
nych i odrňbnych, 

4) obsługň komunikacyjnņ terenu 6.1K zapew-
ni istniejņca droga 6.4KDL.  

§ 7. 

1. Ustala siň strefň terenów komunikacji tworzņ-
cych nastňpujņcy układ dróg (ulic) publicznych: 

1) fragment istniejņcej drogi krajowej nr 48 
klasy „G”: Radom – Tomaszów Mazowiecki, 
oznaczonej na rysunkach planu, stanowiņ-
cych załņczniki nr 6 i 6a do uchwały, symbo-
lami: 6.1 KDG (szer. 25m w liniach rozgrani-
czenia) – pow. ok. 3.39 ha,  

6.2 KDG (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 1.23 ha,  

6.3 KDG (szer. 12 - 20 m w liniach rozgrani-
czenia) – pow. ok. 1.09 ha,  

6.4 KDG (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.81 ha,  

6.5 KDG (szer. 25 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 2.93 ha,  

6.6 KDG (szer. 25 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 11.0 ha 

2) fragment istniejņcej drogi powiatowej klasy 
„Z”: Klwów – Nieznamierowice, oznaczonej 
na rysunkach planu, stanowiņcych załņczniki 
nr 6 i 6a do niniejszej uchwały symbolami:  

6.1 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 3.60 ha  

6.2 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.20 ha 

6.3 KDZ (szer.15 m w liniach rozgraniczenia) 
– pow. ok. 1.10 ha 

3) fragment istniejņcej drogi powiatowej klasy 
„Z”: Klwów – Nowe Miasto, oznaczonej na 
rysunkach planu, stanowiņcych załņczniki  
nr 6 i 6a do niniejszej uchwały symbolami:  

6.4 KDZ (szer. 10 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.53 ha  

6.5 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 1.70 ha 

4) fragment istniejņcej drogi powiatowej klasy 
„Z”: Klwów – Białobrzegi oznaczonej na ry-
sunkach planu, stanowiņcych załņczniki nr 6 
i 6a do niniejszej uchwały symbolami:  

6.6 KDZ (szer. 15 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 1.13 ha  

6.7 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.76 ha 

 

5) fragment istniejņcej drogi wojewódzkiej  
nr 727 klasy „Z”: Klwów – Przysucha, ozna-
czonej na rysunkach planu, stanowiņcych 
załņczniki nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, 
symbolami:  

6.8 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 3.74 ha,  

6.9 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.40 ha,  

6.10 KDZ (szer. 15 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.21ha,  

6.11 KDZ (szer. 20 m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 0.70 ha 

6) istniejņce i projektowane drogi (ulice) 
gminne: lokalne i dojazdowe klasy „L” i „D” 
oznaczone na rysunkach planu, stanowiņ-
cych załņczniki nr 6 i 6a do uchwały, symbo-
lami: 

6.1 KDL (szer.15 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok.0.20 ha 

6.2 KDL (szer.10 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.39 ha 

6.3 KDL (szer.15 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 2.12 ha 

6.4 KDL (szer.12 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 1.31 ha 

6.5 KDL (szer.10 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.08 ha 

6.6 KDL (szer.15 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.05 ha 

6.7 KDL (szer.12 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.22 ha 

6.8 KDL (szer.12 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 1.00 ha  

6.9 KDL (szer.12 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.90 ha 

6.10 KDL (szer.15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 2.50 ha 

6.11 KDL (szer.10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.23 ha 

6.12 KDL (szer.12 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.21 ha 

6.13 KDL (szer.12 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.96 ha 

6.14 KDL (szer.12 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.25 ha 

6.15 KDL (szer.15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 2.90 ha 

6.16 KDL (szer.12 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.25 ha 
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6.17 KDL (szer.10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.27 ha 

6.18 KDL (szer.15m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 2.55 ha 

6.19 KDL (szer.10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.65 ha 

6.20 KDL (szer.15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 2.97 ha 

6.21 KDL (szer.10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.32 ha 

6.22 KDL (szer.15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 1.60 ha 

6.23 KDL (szer.15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 1.65 ha 

6.24 KDL (szer.15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 2.60 ha 

7) wewnňtrzne drogi dojazdowe o charakterze 
ciņgów pieszo-jezdnych oznaczone na ry-
sunkach planu, stanowiņcych załņczniki nr 6 
i 6a do niniejszej uchwały, symbolami: 

6.1 KDW (szer.6 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.06 ha 

6.2 KDW (szer.6 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.25 ha 

6.3 KDW (szer.7 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.08 ha 

6.4 KDW (szer.6 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.15 ha 

6.5 KDW (szer.6 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.09 ha 

6.6 KDW (szer.6 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.04 ha 

6.7 KDW (szer.7 m w liniach rozgraniczenia) 
- pow. ok. 0.70 ha 

2. Istniejņce drogi, o których mowa w ust. 1 prze-
znacza siň do adaptacji, modernizacji, przebu-
dowy itp. 

3. Dla istniejņcych i projektowanych dróg wymie-
nionych w ust. 1 ustala siň nastňpujņce doce-
lowe parametry: 

1) dla drogi krajowej oznaczonej symbolem 
KDG na terenie zabudowanym i poza tere-
nem zabudowy: 

a) szerokośń pasa drogowego w liniach 
rozgraniczenia minimum 25,0m, 

b) szerokośń jezdni 2 x 3,5m, 

2) dla drogi wojewódzkiej i powiatowej ozna-
czonej symbolem KDZ: 

 

 

a) na terenie zabudowanym: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia – 
min. 10,0 m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,5 m, 

b) poza terenem zabudowy: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia 
min. 20,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,5m. 

3) dla drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KDL: 

a) na terenie zabudowanym: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia – 
min. 10,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,0m, 

b) poza terenem zabudowy: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia 
min. 15,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,0m. 

4) dla drogi wewnňtrznej o charakterze ciņgu 
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
KDW: 

a) szerokośń pasa drogowego w liniach 
rozgraniczenia minimum 6,0m, 

b) szerokośń jezdni min. 3,0m z mijankami. 

4. Dopuszcza siň zmianň przyjňtych docelowych 
parametrów dróg, o których mowa w ust. 3 po 
spełnieniu wymogów określonych w przepi-
sach szczególnych i odrňbnych i uzyskaniu ak-
ceptacji właściwego zarzņdcy drogi. 

5. Obiekty budowlane połoşone przy istniejņcych 
i projektowanych drogach, wymienionych w 
ust. 1) winny byń sytuowane w odległości od 
zewnňtrznej krawňdzi jezdni co najmniej: 

1) na terenie zabudowanym: 

a) od drogi krajowej – 10,0m, 

b) od drogi wojewódzkiej i powiatowej – 
8.0m, 

c) od drogi gminnej – 6,0m, 

2) poza terenem zabudowy: 

a) od drogi krajowej – 25,0m,  

b) od drogi wojewódzkiej i powiatowej – 
20,0m, 

c) od drogi gminnej – 15,0m. 

6. Na terenach zwartej zabudowy osadniczej linie 
zabudowy mogņ byń dostosowane do istniejņ-
cej linii zabudowy trwałej. 

7. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
dróg dopuszcza siň realizacjň sieci uzbrojenia 
terenu pod warunkiem zachowania przepisów 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 80 – 12354 – Poz. 1279 
 

szczególnych i odrňbnych dotyczņcych dróg 
publicznych i uzyskania zgody zarzņdcy drogi. 

§ 8. 

Na zasadach określonych w dziale II § 16, w grani-
cach sołectwa, na okres kierunkowy, w ramach 
realizacji niniejszego planu przewiduje siň wyko-
nanie inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komu-
nalnego (określonego w załņczniku nr 4 i naleşņ-
cego do zadań Gminy) w dziedzinach:  

1) zaopatrzenia w wodň: 

a) budowa sieci wodociņgowej Ø160 w ciņ-
gach komunikacyjnych (łņcznie ok. 6120m),  

2) odprowadzenia i oczyszczania ścieków bytowo-
gospodarczych: 

a) wykonanie oczyszczalni ścieków (72m3/d) w 
terenie oznaczonym 6.1 K, 

b) budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sani-
tarnej Ø0,20m (łņcznie ok.7090m),  

c) budowa rurociņgów tłocznych w ciņgach 
komunikacyjnych (łņcznie ok.2810m),  

d) wykonanie przepompowni ścieków (łņcznie 
9 szt.). 

Rozdział X 
Ligęzów 

§ 1. 

1. Ustala siň strefň terenów zainwestowania i 
zabudowy mieszkaniowej, w której skład 
wchodzņ: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej i jednorodzinnej, oznaczone na rysun-
kach planu, stanowiņcych załņczniki nr 10  
i 10a, 10b do niniejszej uchwały, symbola-
mi:  

10.1 RM / MN - pow. ok. 8.56 ha 

10.2 RM / MN - pow. ok. 9.17 ha 

10.3 RM / MN - pow. ok. 2.16 ha 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i letniskowej, oznaczone na rysun-
kach planu, stanowiņcych załņczniki nr 10  
i 10a do niniejszej uchwały, symbolami:  

10.1 MN - pow. ok. 14.95 ha 

10.2 MN - pow. ok. 5.24 ha 

10.3 MN - pow. ok. 2.16 ha 

10.4 MN - pow. ok. 1.02 ha 

10.5 MN - pow. ok. 10.92 ha 

10.6.MN - pow. ok. 4.64 ha 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w ust. 3 i 4 wraz z usta-
leniami ogólnymi dla całego obszaru planu, 
zawartymi w dziale II stanowiņ podstawň do 

ustalenia lokalizacji obiektów i uzyskania po-
zwolenia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej i jednorodzinnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem RM/MN: 

1) podstawowym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów RM/MN sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, 

c) obiekty inwentarskie i gospodarcze 
zwiņzane z gospodarkņ rolnņ, 

d) cieplarnie i szklarnie, 

2) uzupełniajņcym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów RM/MN sņ: 

a) obiekty usługowe wolnostojņce i wbu-
dowane nie kolidujņce z funkcjņ pod-
stawowņ terenu, 

b) obiekty towarzyszņce jak: garaş na sa-
mochód osobowy, budynek gospodar-
czo-składowy o łņcznej powierzchni nie 
wiňkszej niş 60m2, 

c) niezbňdne elementy infrastruktury 
technicznej: sieciowe i kubaturowe, 

d) zieleń towarzyszņca, 

3) dopuszczalnym rodzajem zainwestowania 
w obrňbie terenów RM/MN sņ obiekty o 
funkcji usługowo-produkcyjnej i składowe, 
w tym zakłady rzemieślnicze o takich roz-
wiņzaniach technicznych i technologicz-
nych, które gwarantujņ eliminacjň ponad-
normatywnego oddziaływania na środo-
wisko poza teren działki do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny i pod warun-
kiem, şe nie spowoduje to zakłóceń komu-
nikacyjnych, 

4) dopuszcza siň zmianň uşytkowania istnie-
jņcych budynków zabudowy zagrodowej 
na funkcje zabudowy jednorodzinnej oraz 
letniskowej, 

5) istniejņca zabudowa mieszkaniowa zagro-
dowa, jednorodzinna, usługowa oraz zwiņ-
zana z prowadzeniem nieuciņşliwej pro-
dukcji, moşe podlegań wymianie, rozbu-
dowie, przebudowie oraz zmianie sposobu 
uşytkowania budynków, pod warunkiem 
zachowania wymienionego w pkt od 1)  
do 3) rodzaju zainwestowania terenu, 

6) siedliska rolnicze w zabudowie mieszka-
niowej zagrodowej naleşy traktowań jako 
jednotraktowe ciņgi wzdłuş dróg publicz-
nych o dwóch strefach funkcjonalnych: 
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a) strefa mieszkaniowa – pas terenu o sze-
rokości max. 50,0m od projektowanej 
linii rozgraniczenia drogi publicznej, 

b) strefa gospodarczo-inwentarska – pas 
terenu o szerokości max. 50,0m za stre-
fņ mieszkaniowņ w głņb siedliska, 

7) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
realizowana pomiňdzy siedliskami rolni-
czymi przy istniejņcych drogach publicz-
nych, winna byń lokalizowana w strefie 
mieszkaniowej, o której mowa w pkt 6), 
chyba, şe uwarunkowania wykluczajņ takie 
rozwiņzanie, 

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej za-
grodowej lub jednorodzinnej, jednotrak-
towej, wzdłuş dróg publicznych, dopuszcza 
siň moşliwośń realizacji budynku letnisko-
wego pod warunkiem, şe jego architektura 
bňdzie zharmonizowana z istniejņcņ zabu-
dowņ, 

9) realizacja zespołu zabudowy, wymagajņ-
cego tworzenia nowego układu dróg, wy-
maga opracowania koncepcji zagospoda-
rowania terenu przez uprawnionego pro-
jektanta i spełnienia warunków zawartych 
w ustaleniach ogólnych i szczegółowych 
dla danego terenu w strefie, 

10) ustala siň nastňpujņce zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej: wolnostojņca, 

b) typ zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: wolnostojņca, bliŝniacza, 

c) maksymalna wysokośń zabudowy 
mieszkaniowej: 2 i pół kondygnacje na-
ziemne tj. max. 11,0m nad poziom te-
renu, z wyłņczeniem dominant wysoko-
ściowych, jak budynki kościołów, 
dzwonnic, kominy, wieşe itp., 

d) maksymalna wysokośń zabudowy go-
spodarczej, inwentarskiej, usługowo-
produkcyjnej do 8,0m nad poziom tere-
nu, 

e) naleşy stosowań dachy wielospadowe o 
kņcie nachylenia połaci maksimum 450, 

11) wystňpujņce na terenach budownictwa 
zagrodowego i jednorodzinnego grunty 
leśne nie mogņ byń zabudowywane, za 
wyjņtkiem gruntów leśnych dla których 
uzyskano wcześniej odpowiedniņ zgodň na 
zmianň przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele nieleśne w trybie aktualnie obowiņzu-
jņcych przepisów szczególnych i odrňb-
nych, 

12) ustala siň nastňpujņce parametry projek-
towanych działek zabudowy mieszkanio-
wej zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) powierzchnia działki zagrodowej mini-
mum 1500m2, 

b) szerokośń frontu działki zagrodowej 
minimum 20m, 

c) minimalna powierzchnia działki pod za-
budowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
powinna wynosiń w zabudowie wolno-
stojņcej – 700m2, w zabudowie bliŝnia-
czej – 500m2, a szerokośń frontu działki 
w zabudowie wolnostojņcej nie mniej 
niş 18m, bliŝniaczej nie mniej niş 12m, 

13) wielkośń działek usługowych i produkcyj-
no-gospodarczych, nieuciņşliwych, w ob-
rňbie terenów RM/MN oraz mieszkalno-
usługowych zaleşy od programu inwesty-
cyjnego i technologii inwestycji, 

14) dopuszcza siň realizacjň, w obrňbie zagro-
dy rolnika, drugiego domu mieszkalnego 
dla jego zstňpnego, 

15) ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania i urzņdzenia terenu działek: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczajņcej tereny działek od tere-
nów dróg publicznych wynosi 5.0m i 
musi byń zgodna z ustaleniami zawar-
tymi jak w § 4, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 
terenu działki mieszkaniowej powinna 
wynosiń 35%, przy czym co najmniej 
50% powierzchni działki biologicznie 
czynnej urzņdzonej wg potrzeb uşyt-
kownika, 

c) teren działki pod usługň lub działalnośń 
usługowo-produkcyjnņ moşna zabudo-
wań w 50%; pozostały teren to 30% 
powierzchni biologicznie czynnej i 20% 
place, parkingi, chodniki itp., 

d) na obszarze terenu zainwestowanego 
obowiņzuje zapewnienie 100% miejsc 
parkingowych dla potrzeb inwestora w 
granicach jego działki, przy zastosowa-
niu wskaŝników programowych okre-
ślonych w § 11, 

e) na poszczególnych działkach mogņ byń 
realizowane budynki, jeşeli działka ma 
ustalony, stosownie do odrňbnych 
przepisów prawnych dojazd, wiņşņcy 
siň z układem istniejņcych dróg pu-
blicznych, 

f) obsługň komunikacyjnņ terenów 
RM/MN zapewniņ istniejņce drogi lo-
kalne 10.2 KDL i 10.5 KDL o ustaleniach 
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określonych w § 15 (Ustalenia ogólne) i 
§ 4 (Ustalenia szczegółowe), 

g) obsługň w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleşy zapewniń zgodnie z wa-
runkami i ustaleniami określonymi w 
§ 16 (Ustalenia ogólne) i § 5 (Ustalenia 
szczegółowe). 

4. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i letniskowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MN: 

1) podstawowym przeznaczeniem terenów 
sņ: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i rekreacyjno-letniskowa, 

b) komunikacja lokalna i parkingi, 

c) zieleń towarzyszņca, 

2) uzupełniajņcym przeznaczeniem terenów 
sņ: 

a) usługi podstawowe, nieuciņşliwe, 

b) terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty 
i urzņdzenia, infrastruktury technicznej i 
komunikacji zwiņzane z obsługņ tere-
nów MN, 

3) dopuszczalnym przeznaczeniem terenów 
sņ: 
a) obiekty kubaturowe towarzyszņce 

obiektom o funkcji podstawowej i uzu-
pełniajņcej m.in.: garaşe indywidualne, 
wbudowane lub wolnostojņce dla sa-
mochodów osobowych i dostawczych o 
nośności ponişej 2,5 t, 

b) zabudowa towarzyszņca, gospodarcza – 
wyłņcznie dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, do 5% powierzchni dział-
ki, 

c) obiekty usługowo – produkcyjne nie ko-
lidujņce z funkcjņ mieszkaniowņ terenu, 
w których moşna prowadziń nieuciņşli-
wņ działalnośń gospodarczņ o charakte-
rze usługowo – rzemieślniczym i.t.p., 

4) obiekty i urzņdzenia o funkcji uzupełniajņ-
cej i dopuszczalnej moşna realizowań pod 
warunkiem spełnienia jednocześnie nastň-
pujņcych przesłanek: 

a) sņ niezbňdne do funkcjonowania obiek-
tów o funkcji podstawowej, 

b) nie bňdņ zajmowały wiňcej niş 20% te-
renu MN, 

5) realizacja zabudowy MN wzdłuş istniejņ-
cych dróg publicznych moşe siň odbywań 
na podstawie geodezyjnych planów po-
działu pod warunkiem zachowania ustaleń 
zawartych w ust. 3 pkt 9) i 10), 

6) wystňpujņce na terenach MN grunty leśne 
nie mogņ byń zabudowywane, za wyjņt-
kiem gruntów leśnych dla których uzyska-
no wcześniej odpowiedniņ zgodň na zmia-
nň przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne w trybie aktualnie obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych i odrňbnych, 

7) istniejņca zabudowa mieszkaniowa i towa-
rzyszņca moşe podlegań wymianie, rozbu-
dowie, przebudowie oraz zmianie sposobu 
uşytkowania, pod warunkiem utrzymania 
wymienionego w pkt 1), 2), 3) przeznacze-
nia terenu, 

8) na terenach MN obowiņzuje zapewnienie 
100% miejsc parkingowych w granicach 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i usłu-
gowej stosujņc odpowiednie wskaŝniki 
programowe określone jak w § 11, 

9) ustala siň nastňpujņce zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy: wolnostojņca, bliŝniacza, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy 
mieszkaniowej: 2 i ½ kondygnacje na-
ziemne tj. max. 11,0m nad poziom te-
renu z wyłņczeniem dominant wysoko-
ściowych jak: budynki kościołów i 
dzwonnic, kominy, wieşe itp., 

c) maksymalna wysokośń zabudowy to-
warzyszņcej do 8,0m nad poziom tere-
nu, 

d) naleşy stosowań dachy wielospadowe o 
kņcie nachylenia połaci maksimum 450, 

10) ustala siň nastňpujņce parametry projek-
towanych działek zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej: 

a) powierzchnia działki pod zabudowň 
wolnostojņcņ minimum 500m2, 

b) powierzchnia działki pod zabudowň 
bliŝniaczņ minimum 350m2, 

c) wymiary frontów działek w zabudowie 
wolnostojņcej minimum 18,0m, a w za-
budowie bliŝniaczej minimum 10.0m, 

d) minimalna głňbokośń działki 25.0m, 

11) powierzchnia działek zabudowy mieszka-
niowej, o których mowa w pkt 10), na któ-
rych przewiduje siň dodatkowo usługň, 
oraz powierzchniň działki pod zabudowň 
wyłņcznie usługowņ uzaleşnia siň od wy-
magań funkcjonalnych lub technologicz-
nych usługi, 

12) ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania i urzņdzenie terenu działek: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 
rozgraniczajņcej tereny działek od tere-
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nów dróg publicznych wynosi 5.0m i 
musi byń zgodna z ustaleniami zawar-
tymi w § 4, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 
terenu działki mieszkaniowej powinna 
wynosiń 35%, przy czym co najmniej 
50% powierzchni działki biologicznie 
czynnej, 

c) teren działki pod usługň lub działalnośń 
usługowo-produkcyjnņ moşna zabudo-
wań w 50%. Pozostały teren to: 30% 
powierzchni biologicznie czynnej i 20% 
place, parkingi, chodniki itp., 

d) na poszczególnych działkach mogņ byń 
realizowane budynki, jeşeli działka ma 
ustalony, stosownie do odrňbnych 
przepisów prawnych dojazd, wiņşņcy 
siň z układem istniejņcych dróg pu-
blicznych, 

13) obsługň komunikacyjnņ zewnňtrznņ tere-
nów MN zapewniņ istniejņce drogi lokalne 
10.2KDL, 10.3KDL, 10.4KDL i 10.5 KDL oraz 
ciņg pieszo-jezdny 10.1KDW - o ustale-
niach określonych jak w § 15 (Ustalenia 
ogólne) i § 4 (Ustalenia szczegółowe), 

14) obsługň w zakresie infrastruktury tech-
nicznej naleşy zapewniń zgodnie z warun-
kami i ustaleniami określonymi w § 16 
(Ustalenia ogólne) i § 5 (Ustalenia szczegó-
łowe). 

§ 2. 

1. Ustala siň strefň terenów otwartych, w której 
skład wchodzņ: 

1) tereny zwartych kompleksów leśnych i tere-
nów przeznaczonych do zalesienia, ozna-
czone na rysunkach planu, stanowiņcych za-
łņczniki nr 10 i 10a, 10b do niniejszej uchwa-
ły, symbolami:  
10.1 ZL - pow. ok. 7.98 ha 

10.2 ZL - pow. ok. 3.65 ha 

10.3 ZL - pow. ok. 7.15 ha 

10.4 ZL - pow. ok. 143.21 ha 

10.5 ZL - pow. ok. 32.57 ha 

10.6 ZL - pow. ok. 71.78 ha 

10.7 ZL - pow. ok. 12.49 ha 

10.8 ZL - pow. ok. 133.46 ha 

10.9 ZL - pow. ok. 1.03 ha 

10.10 ZL - pow. ok. 33.31 ha 

10.11 ZL - pow. ok. 0.87 ha 

10.12 ZL - pow. ok. 0.80 ha 

2) tereny upraw polowych, ogrodniczych i sa-
downiczych, tereny łņkowe, pastwiskowe, 
ŝródliskowe, lasów śródpolnych i zadrze-

wień, korytarzy i ciņgów ekologicznych rzek 
i cieków, wód powierzchniowych itp., ozna-
czone na rysunkach planu, stanowiņcych za-
łņczniki nr 10 i 10a do niniejszej uchwały, 
symbolami:  

10.1R - pow. ok. 34.46 ha 

10.2R - pow. ok. 5.58 ha 

10.3R - pow. ok. 0.39 ha 

10.4R - pow. ok. 87.84 ha 

10.5R - pow. ok. 6.71 ha 

10.6R - pow. ok. 5.04 ha 

10.7R - pow. ok. 17.69 ha 

10.8R - pow. ok. 5.94 ha 

10.9R - pow. ok. 49.57 ha 

10.10R - pow. ok. 7.35 ha 

10.11R - pow. ok. 2.34 ha 

10.12R - pow. ok. 3.53 ha 

10.13R - pow. ok. 3.82 ha 

10.14R - pow. ok. 1.73 ha 

10.15R - pow. ok. 0.61 ha 

10.16R - pow. ok. 0.83 ha 

10.17R - pow. ok. 2.23 ha 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, zawarte w ust. 3 i 4 wraz z usta-
leniami ogólnymi dla całego obszaru planu, 
zawartymi w dziale II stanowiņ podstawň do 
ustalenia lokalizacji obiektów i uzyskania po-
zwolenia na budowň.  

3. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny zwartych kompleksów le-
śnych i terenów przeznaczonych do zalesienia, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZL: 

1) podstawowym rodzajem uşytkowania, w 
obrňbie terenów ZL sņ tereny lasów, two-
rzņce zwarte, duşe kompleksy leśne, oraz 
mniejsze wśród pól, łņk i dolin rzecznych, 

2) obowiņzuje bezwzglňdna ochrona terenów 
leśnych stosownie do obowiņzujņcych prze-
pisów szczególnych i odrňbnych, 

3) istniejņce lasy i skupiska zadrzewień le-
śnych, śródpolnych, naleşy traktowań jako 
lasy ochronne, przeciw erozyjne i stały ele-
ment krajobrazowy, 

4) tereny lasów mogņ byń wykorzystane dla 
turystyki penetracyjnej i wypoczynku ru-
chowego zgodnie z zasadami udostňpniania 
lasów określonymi w obowiņzujņcych prze-
pisach szczególnych i odrňbnych,  

5) wyklucza siň wykorzystywanie terenów le-
śnych dla funkcji osadniczych nie zwiņza-
nych z gospodarkņ leśnņ, 
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6) dopuszcza siň budowň nowych oraz prze-
budowň i modernizacjň istniejņcych elemen-
tów infrastruktury technicznej, w tym urzņ-
dzeń i elementów sieciowych uzbrojenia, 
komunikacji publicznej, z zachowaniem 
obowiņzujņcych przepisów szczególnych i 
odrňbnych. 

7) tereny przeznaczone pod zalesienia mogņ 
byń czasowo wykorzystywane jako tereny 
upraw rolnych. 

4. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
wyznacza siň tereny upraw polowych, ogrodni-
czych i sadowniczych, łņk, pastwisk, lasów 
śródpolnych i zadrzewień, ŝródliskowe, koryta-
rzy i ciņgów ekologicznych rzek i cieków, wód 
powierzchniowych itp., oznaczone na rysunku 
planu symbolem R: 

1) podstawowym rodzajem uşytkowa, w ob-
rňbie terenów R sņ:  

a) uprawy polowe, ogrodnicze i sadowni-
czych,  

b) uşytki zielone, łņkowo - leśne, tereny 
ŝródliskowe, korytarze i ciņgi ekologicz-
ne rzek i cieków,  

c) tereny wód powierzchniowych, 

2) uzupełniajņcņ formņ uşytkowania terenów 
R mogņ byń: 

a) nowe budynki gospodarcze o max. po-
w. uşytkowej 30m2 dla właścicieli za-
mieszkałych daleko od areału po uzy-
skaniu opinii Rady Gminy, 

b) nowe budynki mieszkalne i siedliska dla 
rolników, w przypadku posiadania w 
miejscu lokalizacji areału o wielkości 
min. 3 ha, uznanego przez Radň Gminy 
za wystarczajņcy do funkcjonowania 
gospodarstwa, lub w przypadku reali-
zacji gospodarstwa specjalistycznego o 
charakterze uciņşliwym w stosunku do 
zwartej zabudowy osadnictwa wiejskie-
go, 

c) budynki mieszkalne i siedliska dla rolni-
ków, jeşeli stanowiņ one uzupełnienie 
istniejņcej rozproszonej zabudowy za-
grodowej i nie wymagajņ budowy no-
wych dróg dojazdowych,  

3) na terenach R dopuszcza siň realizacjň: 

a) obiektów słuşņcych intensywnej go-
spodarce rolnej jak: przechowalnie, 
szklarnie, deszczownie, obiekty prze-
twórstwa oraz obiekty przemysłowe, o 
ile ich lokalizacja jest niemoşliwa na te-
renach strefy zabudowy określonej w 
§ 1 i uzyska pozytywnņ opiniň Rady 
Gminy oraz pozytywne uzgodnienia 

wymagane przepisami szczególnymi i 
odrňbnymi, 

b) nowych obiektów uzbrojenia terenów: 
drogi, linie energetyczne, telekomuni-
kacyjne, gazociņgi, sieci wod.- kan. 
wraz z obiektami i urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi, 

c) urzņdzeń melioracyjnych i regulujņcych 
stosunki wodne, 

d) obiektów niekubaturowych obsługi tu-
rystyki, punktów widokowych, miejsc 
odpoczynku i biwakowania pod warun-
kiem zachowania i wykorzystania walo-
rów krajobrazu naturalnego, 

e) wysypisk odpadów, 

f) lokalnych punktów poboru surowców 
mineralnych, 

g) obiektów sakralnych, cmentarzy, kapli-
czek (dopuszcza siň takşe lokalizacjň ka-
plic, jeşeli uwarunkowane jest to 
wzglňdami widokowymi i funkcjonal-
nymi), 

h) urzņdzeń i obiektów obsługi tras komu-
nikacyjnych np. stacje obsługi, stacje 
paliw, motele, zajazdy itp., pod warun-
kiem uzyskania pozytywnej opinii wła-
ściwego zarzņdcy drogi w zakresie do-
stňpności komunikacyjnej, 

4) ochronie podlegajņ rolnicze przestrzenie 
produkcyjne, 

5) ścisłej ochronie podlegajņ: przyrodnicza 
struktura zieleni wysokiej, średniej i niskiej 
dolin rzek i cieków wodnych, w tym 
wszystkich terenów stanowiņcych lub mo-
gņcych stanowiń system korytarzy i ciņ-
gów ekologicznych, ostoi dla zwierzņt i ro-
ślin, 

6) tereny R mogņ byń wykorzystane dla tury-
styki penetracyjnej i wypoczynku rucho-
wego przy zachowaniu nastňpujņcych za-
sad: 

a) ruch turystyczny pieszy moşe siň od-
bywań po wyznaczonych lub istniejņ-
cych ścieşkach, 

b) ruch turystyczny rowerowy moşe siň 
odbywań po wyznaczonych szlakach, 

7) obowiņzuje na terenach R zakaz nowej za-
budowy osadniczej nie zwiņzanej z gospo-
darkņ rolnņ, 

8) istniejņca rozproszona zabudowa zagro-
dowa - do utrzymania, 

9) zabudowň siedliska naleşy lokalizowań po-
za terenami zalewowymi, na gruntach nie-
organicznych pochodzenia mineralnego, 
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10) w najblişszym otoczeniu istniejņcych sie-
dlisk na terenach R dopuszczalny poziom 
hałasu powinien wynosiń w porze dziennej 
60 dB, a w porze nocnej 55 dB, 

11) dopuszcza siň w istniejņcych siedliskach 
zabudowy zagrodowej: 

a) wymianň i modernizacjň zabudowy, 

b) przebudowň istniejņcych obiektów dla 
potrzeb agroturystyki, 

c) budowň elementów infrastruktury 
technicznej z dopuszczeniem lokalnych 
rozwiņzań w zakresie zaopatrzenia w 
wodň, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, 

12) istniejņce trasy komunikacji publicznej - do 
utrzymania, przebudowy i modernizacji 
oraz poszerzenia do normatywnych para-
metrów oraz tereny parkingów dla celów 
turystycznych, 

13) dopuszcza siň budowň nowych oraz prze-
budowň i modernizacjň istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej, w tym 
urzņdzeń i elementów sieciowych uzbroje-
nia, komunikacji publicznej, z zachowa-
niem obowiņzujņcych przepisów szczegól-
nych i odrňbnych. 

14) na terenach rolnych dopuszcza siň prze-
znaczenie gruntów rolnych na cele leśne, 

15) naleşy stosowań wyłņcznie biologicznņ 
obudowň rzek i cieków, a w przypadku ich 
regulacji, unikania prostowania i skracania 
koryta, 

16) zabezpieczenie koryt rzek i cieków przed 
erozjņ powinno siň odbywań przez „zabu-
dowň” roślinnościņ najnişszych terenów, 

17) w ciņgach dolin rzek i cieków wodnych 
dopuszcza siň tworzenie małych „oczek 
wodnych” i duşych zbiorników otwartych 
dla celów retencyjnych i hodowlanych np. 
stawy rybne, 

18) istniejņce zbiorniki retencyjne i hodowlane 
przeznaczone do utrzymania i bieşņcej 
modernizacji, 

19) obiekty zaliczone do inwestycji nierolni-
czych mogņ byń realizowane na warun-
kach określonych jak dla zabudowy nierol-
niczej oraz zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 

§ 3. 

1. Ustala siň strefň wód śródlņdowych po-
wierzchniowych, w której skład wchodzņ tereny 
rzeki Drzewiczki, oznaczone na rysunkach pla-
nu, stanowiņcych załņczniki nr 10 i 10a, 10b do 
niniejszej uchwały, symbolem 10.1 WS – pow. 
ok. 4.60 ha. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) naleşy stosowań wyłņcznie biologicznņ 
obudowň rzeki, a w przypadku regulacji, 
unikania prostowania i skracania koryta. 
Zabezpieczenie koryt rzeki przed erozjņ 
powinno siň odbywań przez „zabudowň” 
roślinnościņ najnişszych terenów, 

2) realizowane budowle wodne wymagajņ 
spełnienia warunków określonych w prze-
pisach obowiņzujņcego prawa wodnego, 

3) pola namiotowe i biwakowe naleşy lokali-
zowań w odległości minimum 100m od 
brzegów rzek,  

4) dopuszcza siň lokalizowanie hangarów na 
sprzňt wodny w bezpośrednim sņsiedztwie 
zbiornika wodnego lub rzeki, a przebieralni 
lub podobnych lekkich budowli w odległo-
ści minimum 15m od brzegu wody otwar-
tej. 

§ 4. 

1. Ustala siň strefň terenów komunikacji tworzņ-
cych nastňpujņcy układ dróg (ulic) publicznych: 

1) fragment istniejņcej drogi powiatowej klasy 
„Z”: Klwów – Nowe Miasto, oznaczonej na 
rysunkach planu, stanowiņcych załņczniki  
nr 10 i 10a, 10b do uchwały symbolami:  

10.1 KDZ (szer. 20m w liniach rozgranicze-
nia) – pow. ok. 4.29 ha 

2) istniejņce i projektowane drogi (ulice) 
gminne: lokalne i dojazdowe klasy „L” i „D” 
oznaczone na rysunkach planu, stanowiņ-
cych załņczniki nr 10 i 10a do niniejszej 
uchwały, symbolami: 
10.1 KDL (szer. 15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 5.06 ha 

10.2 KDL (szer. 15 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 4.81 ha 

10.3 KDL (szer. 10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 1.50 ha 

10.4 KDL (szer. 10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.30 ha 

10.5 KDL (szer. 10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.52 ha 

10.6 KDL (szer. 10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.73 ha 

3) drogi wewnňtrzne bňdņce ciņgiem pieszo-
jezdnym oznaczona na rysunkach planu, 
stanowiņcych załņczniki nr 10 i 10a do ni-
niejszej uchwały, symbolem: 
10.1 KDW (szer. 6 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.06 ha 

10.2 KDW (szer. 10 m w liniach rozgranicze-
nia) - pow. ok. 0.17 ha 
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2. Istniejņce drogi, o których mowa w ust. 1 

pkt 1), 2) i 3) przeznacza siň do adaptacji, mo-
dernizacji, przebudowy itp. 

3. Dla istniejņcych i projektowanych dróg wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) ustala siň nastň-
pujņce docelowe parametry: 
1) dla drogi powiatowej oznaczonej symbolem 

KDZ: 

a) na terenie zabudowanym: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia – 
min. 10,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,5m, 

b) poza terenem zabudowy: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia 
min. 20,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,5m, 

2) dla drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KDL: 

a) na terenie zabudowanym: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia – 
min. 10,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,0m, 

b) poza terenem zabudowy: 

- szerokośń w liniach rozgraniczenia 
min. 15,0m, 

- szerokośń jezdni – 2 x 3,0m, 

3) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem KDW: 

- szerokośń pasa drogowego w liniach 
rozgraniczenia projektowanych ciņgów 
min 6.0m, 

- szerokośń jezdni min. 3,0m z mijankami, 

4. Dopuszcza siň zmianň przyjňtych docelowych 
parametrów dróg, o których mowa w ust. 3 po 
spełnieniu wymogów określonych w przepi-
sach szczególnych i odrňbnych i uzyskaniu ak-
ceptacji właściwego zarzņdcy drogi. 

5. Obiekty budowlane połoşone przy istniejņcych 
i projektowanych drogach, wymienionych w 
ust. 1) winny byń sytuowane w odległości od 
zewnňtrznej krawňdzi jezdni co najmniej: 

1) na terenie zabudowanym: 

a) od drogi krajowej – 10,0m, 

b) od drogi wojewódzkiej i powiatowej – 
8.0m, 

c) od drogi gminnej – 6,0m, 

2) poza terenem zabudowy: 

a) od drogi krajowej – 25,0m,  

b) od drogi wojewódzkiej i powiatowej – 
20,0m, 

c) od drogi gminnej – 15,0m. 

6. Na terenach zwartej zabudowy osadniczej linie 
zabudowy mogņ byń dostosowane do istniejņ-
cej linii zabudowy trwałej. 

7. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
dróg dopuszcza siň realizacjň sieci uzbrojenia 
terenu pod warunkiem zachowania przepisów 
szczególnych i odrňbnych dotyczņcych dróg 
publicznych i uzyskania zgody zarzņdcy drogi. 

§ 5. 

Na zasadach określonych w dziale II § 16, w grani-
cach sołectwa, na okres kierunkowy, w ramach 
realizacji niniejszego planu przewiduje siň wyko-
nanie inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komu-
nalnego (określonego w załņczniku nr 4 i naleşņ-
cego do zadań Gminy) w dziedzinach:  

1) zaopatrzenia w wodň: 
a) budowa sieci wodociņgowej Ø160 w ciņ-

gach komunikacyjnych (łņcznie ok. 1690m),  

2) odprowadzenia i oczyszczania ścieków bytowo-
gospodarczych: 

a) budowa przydomowych systemów oczysz-
czania ścieków. 

Dział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 6. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Klwów. 

§ 7. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siň 
stawkň procentowņ dla potrzeb jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wy-
sokości 1%.  

§ 8. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obejmujņcy obszar określony w § 1 wchodzi w 
şycie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniej-
szej uchwały w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Roman Sobczak 
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Załņcznik nr 3 
 

Wykaz uwag nieuwzglňdnionych wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglņdu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów – III etap 

obejmujņcego Sołectwa Klwów i Klwowska Wola oraz Ligňzów 

 
Lp. Data wpływu 

Uwagi 

Nazwisko i imiň, nazwa  
jednostki organizacyjnej  

i adres zgłaszajņcego uwagi 

Treśń uwagi Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu zmiany  
studium dla nieruchomości,  

której dotyczy uwaga 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Wszystkie uwagi wniesione w czasie wyłoşenia i w terminie składania uwag rozpatrzone zostały pozytywnie 

 
 
 

Załņcznik nr 4 
 

Rozstrzygniňcie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Klwów - III etap” 
o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, której realizacja naleşy do zadań  

własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na zasadach określonych w § 16, w ramach realizacji niniejszego planu na okres kierunkowy przewiduje siň 
wykonanie inwestycji dotyczņcych infrastruktury komunalnej (naleşņcych do zadań Gminy) w dziedzinach:  

- zaopatrzenia w wodň: 

- odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych: 

Elementy infrastruktury mogņ byń finansowane: 

- ze środków własnych gminy 

- z dotacji 

- z kredytów i poşyczek komercyjnych 

- z kredytów i poşyczek preferencyjnych 

Wymienione, planowane inwestycje mogņ byń równieş finansowane z innych, nie wymienionych powyşej, 
ŝródeł oraz ze środków prywatnych. 

 

Sołectwo Klwów i Klwowska Wola 

1. Zaopatrzenie w wodň 

1.1. Przewody wodociņgowe 

Symbol planu Długośń  L Średnica Ø [ mm ] Uwagi 

6.3 KDL 190 160  

6.4 KDL 540 160  

6.1 KDL 380 160  

6.5 KDZ 430 160  

6.4 KDZ 190 160  

6.19 KDL 230 160  

6.20 KDL 520 160  

6.21 KDL 620 160  

6.10 KDZ 150 160  

6.13 KDL 800 160  
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6.9 KDZ 200 160  

6.8 KDZ 420 160  

6.12 KDL 170 160  

6.11 KDL 240 160  

6.2 KDZ 150 160  

6.3 KDZ 110 160  

6.4 MN 80 160  

6.8 KDL 700 160  

 

2. Kanalizacja sanitarna 

2.1. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniņ 

Symbol planu Wydajnośń Uwagi 

6.1 K 73m3/d  

 

2.2. Przewody grawitacyjne 

Symbol planu Przekrój Ø [ m ] Długośń [ m ] Uwagi 

6.5 KDZ 0,20 450  

6.4 KDZ 0,20 160  

6.4 KDL 0,20 1080  

6.19 KDL 0,20 260  

6.20 KDL 0,20 520  

6.6 KDZ 0,20 500  

6.21 KDZ 0,20 600  

6.4 KDG 0,20 360  

6.3 KDG 0,20 800  

6.2 KDG 0,20 550  

6.1 KDG 0,20 820  

6.20 RM/MN 0,20 340  

6.10 KDZ 0,20 190  

6.9 KDZ 0,20 160  

6.13 KDZ 0,20 300  

 

2.3. Pompownie ścieków 

Symbol planu Ilośń Uwagi 

6.21 KDL 1  

6.6 KDZ 1  

6.22 KDL 1  

6.4 KDZ 1  

6.3 KDG 2  

6.2 KDG 1  

6.1 KDG 1  

6.4 KDL 1  
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2.4. Rurociņgi tłoczne ścieków   

Symbol planu Przekrój Ø [ mm ] Długośń [ m ] Uwagi 

6.6  KDZ 65 500  

6.22  KDL 50 300  

6.8  KDZ 65 450  

6.1  KDG 80 670  

6.6  KDL 80 360  

6.6  KDZ 65 380  

6.20 KDL 50 150  

 

Sołectwo Ligňzów 

1. Zaopatrzenie w wodň 

Symbol planu Długośń L Średnica Ø [ m ] Uwagi 

10.2 KDL 1310 160  

6.1 KDL 380 160  

 
2. Kanalizacja sanitarna 

Współudział Gminy w realizacji przydomowych systemów oczyszczania ścieków. 
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UCHWAŁA Nr XLII/248/10 

RADY GMINY PŁOŃSK  

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych  
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), Rada 
Gminy na wniosek Wójta Gminy uchwala, co na-
stňpuje: 

§ 1. Ustala siň granice i numery okrňgów wy-
borczych oraz liczbň radnych wybieranych w kaş-
dym okrňgu wyborczym, jak nişej:  

 

 

 

 

 

 

 


