
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 188 – 41396 – Poz. 5063 
 

5063 
5 0 63 

UCHWAŁA Nr L/351/10 

RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU 

z dnia 24 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie  
dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz 
uchwały nr XXXIII/237/09 Rady Miejskiej w Błoniu 
z dnia 23 marca 2009r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru 
wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych, 
po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie” 
zatwierdzonego uchwałņ nr 41/X/2003 Rady Miej-
skiej w Błoniu z dnia 30 czerwca 2003r. (uchwała 
nr L/350/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 
2010 roku w sprawie zgodnoŌci ustaleŊ miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej gra-
nicach administracyjnych z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Błonie i gminy Błonie” 
zatwierdzonego uchwałņ nr 41/X/2003 Rady Miej-
skiej w Błoniu z dnia 30 czerwca 2003r.) Rada 
Miejska w Błoniu uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru 
wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek Planu w skali 1: 2000 stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, zgłoszonych w czasie 
wyłoŐenia projektu planu do publicznego 
wglņdu, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

 

§ 3. Na rysunku planu obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 

1) granice obszaru objňtego planem w obrňbie 
którego obowiņzujņ ustalenia; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) przeznaczenie terenów – okreŌlone symbolem; 

4) linie zabudowy – nieprzekraczalne; 

5) wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i linii 
zabudowy. 

§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia – oznacza to nieprzekraczalnņ granicň prze-
strzennego rozwoju przeznaczenia okreŌlonego 
dla danego terenu oraz okreŌlonych warunków 
i zasad zagospodarowania przestrzennego; 

2) przeznaczeniu terenu – oznacza to okreŌlone 
dla terenu zagospodarowanie i funkcje zabu-
dowy, oznaczone symbolem na rysunku planu; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej – oznacza to 
liniň regulujņcņ zabudowň danej działki lub ze-
społu działek, w której mogņ byń umieszczane 
fronty budynków lub ich czňŌci bez jej przekra-
czania, ustalenie nie dotyczy takich elementów 
jak schody, balkony, okapy dachu, które mogņ 
byń wysuniňte poza nieprzekraczalna liniň za-
budowy jednak nie wiňcej niŐ 1,5m, 

4) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ urzņ-
dzonņ jako stałe trawniki, zakrzewienia i za-
drzewienia, kwietniki lub inne umoŐliwiajņce 
wegetacjň, a takŐe 40% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów z takņ nawierzchniņ nie 
mniejszņ niŐ 5m² oraz wodň powierzchniowņ 
na terenie działki lub danego terenu, 

5) ustaleniu – oznacza to reguły i zasady, które 
muszņ byń przestrzegane i realizowane; 

6) dopuszczeniu – oznacza to reguły i zasady, 
które mogņ byń realizowane; 
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§ 5.1. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Błonie, dla obszaru 
okreŌlonego w § 1 ustala siň tereny o nastňpujņ-
cym przeznaczeniu: 

1) symbol MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – naleŐy przez to rozumień 
utrzymanie istniejņcych i realizacjň nowych 
budynków i budowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
interpretacji wg przepisów szczególnych z 
niezbňdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami i pomieszczeniami pomocniczymi, 
technicznymi, gospodarczymi, garaŐami 
oraz dojŌciami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi, infrastrukturņ technicznņ i zieleniņ, 

2) symbol MNU –teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej– na-
leŐy przez to rozumień utrzymanie istniejņcych i 
realizacjň nowych budynków i budowli: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
interpretacji wg przepisów szczególnych z 
niezbňdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami i pomieszczeniami pomocniczymi, 
technicznymi, gospodarczymi, garaŐami 
oraz dojŌciami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi, infrastrukturņ technicznņ i zieleniņ, 

- usługowych dla usług Ōwiadczonych na 
rzecz ludzi, które polegajņ na wytwarzaniu 
dóbr materialnych na bazie gotowych su-
rowców (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kalet-
nictwo itp.), a takŐe innych usług o podob-
nym charakterze, usług handlu, z niezbňd-
nymi do ich funkcjonowania pomieszcze-
niami i urzņdzeniami w tym technicznymi, 
gospodarczymi, administracyjnymi, gara-
Őami, miejscami postojowymi, dojazdami, 
zieleniņ i infrastrukturņ, przy spełnieniu po-
zostałych warunków Planu, 

- uŐytecznoŌci publicznej w interpretacji we-
dług przepisów szczególnych z niezbňdnymi 
do ich funkcjonowania pomieszczeniami i 
urzņdzeniami (w tym technicznymi, gospo-
darczymi, garaŐami, miejscami postojowy-
mi, dojazdami, zieleniņ i infrastrukturņ tech-
nicznņ), 

3) symbol RM - tereny zabudowy zagrodowej – 
naleŐy przez to rozumień utrzymanie istniejņ-
cych i realizacjň nowych budynków i budowli: 

- mieszkalnych, produkcyjnych, gospodar-
czych i garaŐowych słuŐņcych prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego wraz z niezbňdnymi 
pomieszczeniami technicznymi, infrastruk-
turņ technicznņ i zieleniņ, 

4) symbol R – tereny rolnicze – naleŐy przez to 
rozumień istniejņce grunty rolne, w obrňbie 
których zachowuje siň istniejņcņ zabudowň za-
grodowņ, z moŐliwoŌciņ realizacji nowych sie-
dlisk, tzn.: 

- budynków produkcyjnych, gospodarczych i 
mieszkalnych w siedliskach rolniczych, słu-
Őņcych prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
z niezbňdnņ infrastrukturņ technicznņ, 

- utrzymanie juŐ istniejņcych na tym terenie 
budynków, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- pozostawienie gruntów w dotychczasowym 
uŐytkowaniu rolniczym, 

5) symbol ZP – teren zieleni urzņdzonej – naleŐy 
rozumień teren zieleni urzņdzonej wraz z zało-
Őeniem dworsko-parkowym wpisanym do ewi-
dencji zabytków, 

6) symbol ZL – teren lasów – naleŐy rozumień 
istniejņce tereny leŌne przeznaczone do uŐyt-
kowania i zagospodarowania leŌnego zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami z zakazem reali-
zacji obiektów budowlanych nie zwiņzanych z 
prowadzeniem gospodarki leŌnej, 

7) symbol WS - teren wód powierzchniowych 
Ōródlņdowych (rzeka Utrata) 

8) symbol KDZ– teren drogi publicznej zbiorczej – 
naleŐy przez to rozumień utrzymanie istniejņcej 
drogi z moŐliwoŌciņ jej remontu, rozbudowy 
oraz przebudowy z niezbňdnymi do jej funkcjo-
nowania urzņdzeniami infrastruktury technicz-
nej i zieleniņ 

9) symbol KDD – tereny dróg publicznych dojaz-
dowych – naleŐy przez to rozumień utrzymanie 
istniejņcych dróg z moŐliwoŌciņ ich remontu, 
rozbudowy oraz przebudowy oraz budowy no-
wych z niezbňdnymi do ich funkcjonowania 
urzņdzeniami infrastruktury technicznej i ziele-
niņ. 

2. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia okreŌla załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň zakaz stawiania od strony ulic, ogro-
dzeŊ o prefabrykowanych betonowych przň-
słach; 

2) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ od strony ulic 
1,7m n.p.t.; 

3) ustala siň, Őe składowanie surowców do pro-
wadzonej działalnoŌci i produktów powstałych 
w wyniku prowadzonej działalnoŌci na ze-
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wnņtrz budynków winno siň odbywań na za-
pleczu działek. 

§ 7. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1) ustala siň, iŐ eksploatacja instalacji powodu-
jņca wprowadzanie gazów lub pyłów do po-
wietrza nie powinna powodowań przekrocze-
nia standardów jakoŌci Ōrodowiska, w tym 
standardów jakoŌci powietrza poza terenem, 
do którego prowadzņcy działalnoŌń posiada 
tytuł prawny; 

2) ustala siň, iŐ wszelkie ponadnormatywne od-
działywanie w zakresie hałasu, promieniowa-
nia, drgaŊ i innych, wynikajņce z prowadzonej 
działalnoŌci, winno zamykań siň w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny oraz nie przekraczań na tej granicy 
norm dopuszczalnych w tym zakresie dla 
funkcji okreŌlonych w terenach sņsiednich; 

3) tereny o symbolu MN, RM, zalicza siň do „te-
renów mieszkaniowych”, natomiast MNU za-
licza siň do „terenów mieszkaniowo - usłu-
gowych” stosownie do rodzajów terenów o 
dopuszczalnych poziomach hałasu w Ōrodo-
wisku, o których mowa w przepisach prawo 
ochrony Ōrodowiska; 

4) w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu (połoŐonego wzdłuŐ rzeki 
Utraty) obowiņzujņ zasady zagospodarowania 
okreŌlone w Rozporzņdzeniu Wojewody Ma-
zowieckiego w sprawie Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu; w obszarze 
chronionego krajobrazu obowiņzuje zakaz lo-
kalizowania inwestycji mogņcych zawsze zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko przyrodni-
cze, zakaz prowadzenia działaŊ mogņcych 
spowodowań obniŐenie siň poziomu wód 
gruntowych i zakaz naruszania naturalnego 
charakteru brzegu wód otwartych, oraz istnie-
je obowiņzek zachowania charakterystycznej 
dla danego obszaru flory i fauny, i in.: 

5) ustala siň min odległoŌń zabudowy – 50,0m 
od krawňdzi rzeki Utraty oraz 10,0m od gór-
nych krawňdzi koryta rowów; 

6) ustala siň min odległoŌń ogrodzeŊ – 5,0m od 
górnych krawňdzi koryta rowów; 

7) ustala siň zakaz zabudowy w wyznaczonym 
obszarze zagroŐonym powodziņ – granica te-
renu zagroŐonego powodziņ wg rysunku Pla-
nu; 

8) ustala siň obowiņzek pozostawienia po-
wierzchni biologicznie czynnej – okreŌlonņ 
dla poszczególnych obszarów w % w stosun-
ku do powierzchni działki budowlanej; 

9) dopuszcza siň zmniejszenie powierzchni bio-
logicznie czynnej na działkach zainwestowa-
nych przed uchwaleniem planu o max 20% 
(od ustalonego wskaŎnika dla poszczególnych 
terenów); 

10) ustala siň ochronň znajdujņcego siň na tere-
nie niniejszego Planu, istniejņcego pomnika 
przyrody: modrzew europejski (nr rej. 651). 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) w obrňbie niniejszego Planu, ustala siň ochro-
nň zabytków archeologicznych (stanowiska ar-
cheologiczne nr AZP 57-62/9, AZP 57-62/56 
wpisane do rejestru zabytków pod numerami: 
A-639/1137 i A-798/1132 oraz stanowiska ar-
cheologiczne nr AZP 57-62/12, 24, 25, 28, 30, 
32, 36 wpisane do ewidencji zabytków) w for-
mie stref ochrony konserwatorskiej, okreŌlo-
nych na rysunku Planu symbolami i oznaczo-
nych numerami 57-62/9, 57-62/56, 57-62/12, 57-
62/24, 57-62/25, 57-62/28, 57-62/30, 57-62/32, 
57-62/36; 

2) na terenie w/w stref Plan ustala: 

a) obowiņzek uzyskania przez inwestora od 
właŌciwego konserwatora zabytków (przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgło-
szeniem właŌciwemu organowi): 

- uzgodnienia wszelkich planowanych in-
westycji budowlanych wiņŐņcych siň z 
wykonywaniem prac ziemnych, 

b) obowiņzek uzgadniania z właŌciwym kon-
serwatorem zabytków poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin, zalesiania 
gruntów oraz budowy urzņdzeŊ wodnych i 
regulacji wód, 

c) obowiņzek przeprowadzenia badaŊ arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia 
na ich prowadzenie od właŌciwego konser-
watora zabytków; 

3) w obrňbie niniejszego Planu znajduje siň obiekt 
zabytkowy – pozostałoŌci historycznego zało-
Őenia dworsko-parkowego, wpisane do ewi-
dencji zabytków – wszelkie planowane inwe-
stycje polegajņce na przeprowadzaniu robót 
budowlanych, restauratorskich czy konserwa-
torskich na w/w terenie wymagajņ uzgodnienia 
z właŌciwym terytorialnie konserwatorem za-
bytków. 

§ 9. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych – w obrňbie terenu 
objňtego granicami niniejszego Planu nie wystň-
pujņ obszary, które spełniałyby rolň przestrzeni 
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publicznych, w zwiņzku z powyŐszym nie ustala 
siň wymogów wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej. 

§ 10. Parametry i wskaŎniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu. 

1. Ustalenia ogólne: 

1) usytuowanie budynków, z wyłņczeniem sta-
cji transformatorowych, wzglňdem dróg 
obowiņzuje wg nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) od linii rozgraniczajņcych tereny komuni-
kacji oznaczone symbolem KDZ – 12,0m; 

b) od linii rozgraniczajņcych tereny komuni-
kacji oznaczone symbolem KDD – 10,0m; 

c) od linii rozgraniczajņcych tereny dróg 
wewnňtrznych, wydzielanych w miarň 
potrzeb na etapie podziału nieruchomo-
Ōci - 6,0m; 

2) w przypadku istniejņcych budynków wykra-
czajņcych poza ustalonņ Planem nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy dopuszcza siň ich 
nadbudowň w obecnym obrysie budynku, a 
rozbudowa rzutu budynku nie moŐe prze-
kroczyń ustalonej nieprzekraczalnej linii za-
budowy; 

3) dopuszcza siň adaptacjň, rozbudowň, nad-
budowň oraz przebudowň istniejņcych 
obiektów; 

4) ustala siň obowiņzek zachowania trójkņtne-
go poszerzenia pasa drogowego w obrňbie 
skrzyŐowaŊ ulic zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

5) w przypadku działek o szerokoŌci mniejszej 
niŐ 16,0m dopuszcza siň usytuowanie bu-
dynków mieszkalnych bezpoŌrednio przy 
granicy działki lub w odległoŌci 1,5m od 
granicy. 

6) dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych i garaŐy bezpoŌrednio przy 
granicy z działkņ sņsiedniņ lub w odległoŌci 
min. 1,5m od granicy. 

7) dopuszcza siň lokalizowanie piwnic w bu-
dynkach mieszkalnych. 

8) w zasiňgu oddziaływania linii energetycz-
nych (pasy technologiczne): 400kV obejmu-
jņcy pas terenu po 43,0m od linii w obie 
strony; 15kV obejmujņcy pas terenu po 
7,5m od linii w obie strony, zgodnie z ry-
sunkiem Planu obowiņzuje zakaz sytuowa-
nia budynków przeznaczonych na stały po-
byt ludzi, a wszelkie działania inwestycyjne 

wymagajņ uzgodnienia z zarzņdzajņcym sie-
ciņ. 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach i warun-
kach zagospodarowania: 

1) tereny o symbolu 1MN, 2MN: 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- ustala siň lokalizacjň tylko jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego na działce budowlanej; 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 10,0m w kalenicy 
n.p.t.; 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych – 6,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi parteru 
budynków mieszkalnych – 1,0m 
n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki parte-
ru budynków gospodarczych, gara-
Őowych- 0,5m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy max 40% 
powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min 50% powierzchni działki, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
bņdŎ wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 30° do 45°, 
budynków gospodarczych, garaŐo-
wych, jedno, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachowych do 
30°, 

- w terenie 2MN znajduje siň czňŌń 
strefy ochrony konserwatorskiej (nr 
57-62/25, wg rysunku Planu) – na te-
renie stref ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ zasady ustalone w § 8 
pkt 2; 

- w/w tereny sņ czňŌciowo zmelioro-
wane, wszelkie działania inwestycyj-
ne naleŐy prowadziń zgodnie z usta-
leniami § 14 ust. 3 pkt 7. 

2) teren o symbolu MNU: 

a) przeznaczenie – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz zabudo-
wy usługowej, 
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b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- dopuszcza siň działki o funkcji 
mieszkaniowej, mieszkaniowo - 
usługowej i usługowej, 

- dopuszcza siň funkcjonowanie usług 
w bryle budynków mieszkalnego w 
wielkoŌci do 50% powierzchni uŐyt-
kowej budynku lub jako wolnostojņ-
ce budynki usługowe, 

- ustala siň lokalizacjň tylko jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego na działce budowlanej; 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 10,0m w kalenicy 
n.p.t., 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
usługowych – 8,0m w kalenicy n.p.t., 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych – 6,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi parteru 
budynków mieszkalnych – 1,0m 
n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki parte-
ru budynków usługowych, gospo-
darczych, garaŐowych- 0,5m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy dla działek 
o funkcji mieszkaniowej oraz miesz-
kaniowo- usługowej max 40% po-
wierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
dla działek o funkcji mieszkaniowej 
oraz mieszkaniowo-usługowej min 
50% powierzchni działki, 

- powierzchnia zabudowy dla działek 
o funkcji usługowej max 50% po-
wierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
dla działek o funkcji usługowej min 
40% powierzchni działki, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
bņdŎ wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 30° do 45°, 
budynków usługowych, gospodar-
czych, garaŐowych, jedno, dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych do 30°, 

- w terenie MNU znajduje siň czňŌń 
strefy ochrony konserwatorskiej (nr 
57-62/25, wg rysunku Planu) – na te-
renie stref ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ zasady ustalone w § 8 
pkt 2; 

- w/w teren jest zmeliorowany, wszel-
kie działania inwestycyjne naleŐy 
prowadziń zgodnie z ustaleniami 
§ 14 ust. 3 pkt 7. 

3) tereny o symbolu 1RM, 2RM, 3RM, 4RM: 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy za-
grodowej 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 10,0m w kalenicy 
n.p,t., 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
gospodarczych, garaŐowych – 8,0m 
w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi parteru 
budynków mieszkalnych – 1,0m 
n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki parte-
ru budynków gospodarczych, gara-
Őowych- 0,5m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy max 40% 
powierzchni działki objňtej symbo-
lem RM, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min 50% powierzchni działki objňtej 
symbolem RM, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
bņdŎ wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 30° do 45°, 
budynków gospodarczych, garaŐo-
wych, jedno, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachowych do 
30°, 

- w w/w terenach zachowuje siň ist-
niejņce drogi zapewniajņce dojazd 
do pól uprawnych i zabudowaŊ, 

- w zasiňgu oddziaływania linii elek-
troenergetycznej 15kV (w terenie o 
symbolu 4RM wg rysunku Planu) 
obowiņzujņ ustalenia § 10 ust. 1 pkt 
8 oraz § 14 ust. 6 pkt 4, 

- w zasiňgu oddziaływania linii elek-
troenergetycznej 400kV (wg rysunku 
Planu) obowiņzujņ ustalenia § 10 
ust. 1 pkt 8, 

- w terenie 4RM znajduje siň czňŌń 
strefy ochrony konserwatorskiej (nr 
57-62/12, wg rysunku Planu) – na te-
renie stref ochrony konserwatorskiej 
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obowiņzujņ zasady ustalone w § 8 
pkt 2; 

- w/w tereny sņ czňŌciowo zmelioro-
wane, wszelkie działania inwestycyj-
ne naleŐy prowadziń zgodnie z usta-
leniami § 14 ust. 3 pkt 7. 

4) tereny o symbolu 1R, 4R, 5R, 7R: 

a) przeznaczenie – tereny rolnicze 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zachowuje siň istniejņce siedliska z 
dopuszczeniem rozbudowy, nadbu-
dowy oraz przebudowy istniejņcych 
w nich budynków oraz budowy no-
wych budynków, 

- dopuszcza siň lokalizacjň nowych 
siedlisk rolniczych w gospodar-
stwach rolnych o powierzchni powy-
Őej 1ha, 

- w nowo powstałych siedliskach rol-
niczych dopuszcza siň lokalizacjň 
budynków produkcyjnych, mieszkal-
nych i gospodarczych słuŐņcych 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
z niezbňdnņ infrastrukturņ tech-
nicznņ, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 10,0m w kalenicy 
n.p.t, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
produkcyjnych, gospodarczych, ga-
raŐowych – 10,0m w kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom posadowienia 
parteru budynków mieszkalnych - 
1,0m n.p.t., 

- maksymalny poziom posadowienia 
parteru budynków produkcyjnych, 
gospodarczych, garaŐowych - 0,5m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 20% 
powierzchni działki lub zespołu dzia-
łek przeznaczonych pod jednņ inwe-
stycjň, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 70% powierzchni działki lub ze-
społu działek przeznaczonych pod 
jednņ inwestycjň, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu po-
łaci dachowych od 30° do 45°, bu-
dynków gospodarczych, garaŐowych 
i produkcyjnych jedno, dwu lub wie-

lospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 30°, 

- w w/w terenach zachowuje siň ist-
niejņce drogi zapewniajņce dojazd 
do pól uprawnych i zabudowaŊ, 

- w zasiňgu oddziaływania linii elek-
troenergetycznych 400kV (wg rysun-
ku Planu) obowiņzujņ ustalenia § 10 
ust. 1 pkt 8, 

- w w/w terenach znajdujņ siň strefy 
ochrony konserwatorskiej (nr 57-
62/9, 57- 62/36, 57-62/24, 57-62/28, 
57-62/30, 57-62/56, 57-62/32 wg ry-
sunku Planu) – na terenach stref 
ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ zasady ustalone w § 8 pkt 2, 

- w/w tereny sņ czňŌciowo zmelioro-
wane, wszelkie działania inwestycyj-
ne naleŐy prowadziń zgodnie z usta-
leniami § 14 ust. 3 pkt 7, 

- teren 1R jest czňŌciowo objňty War-
szawskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu (granica w/w obszaru 
zgodnie z rysunkiem planu), wszel-
kie działania inwestycyjne na tym te-
renie naleŐy prowadziń zgodnie z 
ustaleniami § 7 pkt 4, 

- w terenie 1R wystňpuje obszar za-
groŐony powodziņ (granica terenu 
zagroŐonego powodziņ zgodnie z ry-
sunkiem planu),w którym obowiņzu-
je zakaz zabudowy zgodnie z § 11. 

5) tereny o symbolu 2R, 3R, 6R, 8R: 

a) przeznaczenie – tereny rolnicze 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zakaz zabudowy, 

- w w/w terenach zachowuje siň ist-
niejņce drogi zapewniajņce dojazd 
do pól uprawnych. 

- w w/w terenach znajdujņ siň czňŌci 
stref ochrony konserwatorskiej (nr 
57-62/24, 57-62/12 wg rysunku Pla-
nu) 

- w/w tereny sņ czňŌciowo zmelioro-
wane. 

6) teren o symbolu ZL: 

a) przeznaczenie – teren lasów, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 
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- zakaz realizacji obiektów niezwiņza-
nych z prowadzeniem gospodarki 
leŌnej, 

- prowadzenie gospodarki leŌnej wg 
przepisów szczególnych 

7) tereny o symbolu ZP: 

a) przeznaczenie – tereny zieleni urzņdzo-
nej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- pozostałoŌci historycznego załoŐenia 
dworsko-parkowego wpisanego do 
ewidencji konserwatora zabytków, 
wszelkie działania inwestycyjne na-
leŐy prowadziń zgodnie z ustalenia-
mi § 8 pkt 3, 

- dopuszcza siň powstanie nowej za-
budowy na warunkach i w uzgod-
nieniu z Konserwatorem Zabytków 

- zabudowa istniejņca oraz projekto-
wana o funkcji mieszkaniowej, 
mieszkaniowo - usługowej bņdŎ 
usługowej w uzgodnieniu z Konser-
watorem Zabytków. 

- w terenie ZP znajduje siň pomnik 
przyrody, wszelkie działania inwe-
stycyjne naleŐy prowadziń zgodnie z 
ustaleniami § 7 pkt 9, 

- w terenie ZP znajduje siň czňŌń stre-
fy ochrony konserwatorskiej (nr 57-
62/9 wg rysunku Planu) – na tere-
nach stref ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ zasady ustalone w § 8 
pkt 2; 

8) teren o symbolu WS: 

a) przeznaczenie – teren wód powierzch-
niowych Ōródlņdowych (rzeka Utrata); 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zakaz zabudowy z wyjņtkiem urzņ-
dzeŊ wodnych oraz obiektów słuŐņ-
cych prowadzeniu racjonalnej go-
spodarki wodnej. 

9) teren o symbolu KDZ: 

a) przeznaczenie – teren drogi publicznej 
zbiorczej 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, powiatowa o nr 
4113W 

- droga poszerzona do szerokoŌci 
20,0m w liniach rozgraniczajņcych 
wg rysunku planu, 

- poszerzenie drogi symetrycznie 
wzglňdem osi drogi, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów dla 
drogi zbiorczej. 

10) teren o symbolu 1KDD: 

a) przeznaczenie – teren drogi publicznej 
dojazdowej 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca, 

- droga poszerzona do szerokoŌci 
10,0m w liniach rozgraniczajņcych 
wg rysunku planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów dla 
drogi dojazdowej. 

11) teren o symbolu 2KDD: 

a) przeznaczenie – teren drogi publicznej 
dojazdowej 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga projektowana, 

- droga o szerokoŌci zmiennej (od 
10m do 20m) w liniach rozgranicza-
jņcych wg rysunku planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów dla 
drogi dojazdowej. 

12) tereny o symbolu 3KDD, 4KDD: 

a) przeznaczenie – tereny dróg publicz-
nych dojazdowych 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- drogi istniejņce, gminne o nr 
410105, 

- drogi poszerzone, szerokoŌci zmien-
nej (od 12m do 23m) w liniach roz-
graniczajņcych wg rysunku planu, 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów dla 
drogi dojazdowej. 

§ 11. Ustalenia dotyczņce sposobu zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a takŐe 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych - w 
obszarze objňtym niniejszym Planem wystňpuje 
obszar zagroŐony powodziņ (granica terenu za-
groŐonego powodziņ wg rysunku Planu). W ob-
szarze tym ustala siň zakaz zabudowy. 
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§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

1) ustala siň, Őe podział nieruchomoŌci oraz sca-
lenie i podział przy zachowaniu wartoŌci uŐyt-
kowych powstałych po podziale czňŌci, zgod-
nych z przeznaczeniem oraz warunkami i zasa-
dami zagospodarowania okreŌlonymi niniejszņ 
uchwałņ; 

2) nowo wydzielane działki budowlane dla zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej wolnostojņcej o szerokoŌci 
frontowej min. 20m i o powierzchni min. 
1000m²; 

b) mieszkaniowej bliŎniaczej o szerokoŌci fron-
towej min. 16m i o powierzchni min. 600m²; 

c) mieszkaniowej szeregowej o powierzchni 
min. 300m²; 

d) mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej o 
szerokoŌci frontowej min. 20m i o po-
wierzchni min. 1200m²; 

e) zagrodowej o szerokoŌci frontowej min. 
20m i o powierzchni min. 2000m²; 

3) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego ustala siň na 45 - 90° w na-
wiņzaniu do kņta połoŐenia granic juŐ istniejņ-
cych na poszczególnych terenach; 

4) dopuszcza siň w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zmniejszenie ustalonych po-
wierzchni nowo wydzielonych działek o max 
5%; 

5) nowo wydzielone działki jak i czňŌci pozostałe 
po podziale powinny mień zapewniony dojazd 
w oparciu o drogi publiczne wyznaczone ni-
niejszym planem lub wydzielenie dróg we-
wnňtrznych o szerokoŌci min 8,0m (zgodnie z 
zapotrzebowaniem), 

6)`ustalenia w pkt 2 i 5 nie dotyczņ wydzielania 
działek gruntu celem powiňkszenia istniejņcych 
działek; 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - obowiņzuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych w pasie 
terenu zawartym pomiňdzy liniņ zabudowy a liniņ 
rozgraniczajņcņ ulicy. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

 

 

1. Ustala siň dostňpnoŌń i obsługň komunika-
cyjnņ obszarów poprzez: 

1) drogi publiczne okreŌlone niniejszym Pla-
nem; 

2) drogi wewnňtrzne nie okreŌlone niniej-
szym Planem, wydzielane wg potrzeb na 
etapie podziału nieruchomoŌci; 

2. Ustala siň obowiņzek wyposaŐenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów w iloŌci: 
2 msc./dom (w tym wlicza siň równieŐ miej-
sce postojowe w garaŐu), a w przypadku za-
istnienia usług naleŐy zapewniń jedno miejsce 
postojowe na kaŐde 50m² powierzchni uŐyt-
kowej budynku usługowego lub 10 msc./40 
zatrudnionych; potrzeby parkingowe winny 
byń spełnione w ramach własnej działki bu-
dowlanej. 

3. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne: 

1) istniejņce sieci i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej utrzymuje siň w dotychczaso-
wej lokalizacji; 

2) Plan dopuszcza moŐliwoŌń przebudowy, 
rozbudowy istniejņcych sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej podyktowanej wa-
runkami technicznymi i docelowym zapo-
trzebowaniem, przy zachowaniu pozosta-
łych ustaleŊ Planu; 

3) sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleŐy lokalizowań w liniach roz-
graniczajņcych terenów przeznaczonych 
pod komunikacjň (na warunkach zarzņdza-
jņcego drogņ) z zachowaniem odległoŌci 
wzajemnych wynikajņcych z przepisów 
szczególnych z dopuszczeniem moŐliwoŌci 
ich przebudowy, w uzgodnieniu i na wa-
runkach zarzņdzajņcych poszczególnymi 
mediami; 

4) lokalizacja sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej (dopuszcza siň w uzasadnio-
nych przypadkach) poza liniami rozgrani-
czajņcymi tereny komunikacji; 

5) do projektowanych obiektów budowla-
nych od istniejņcych sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej naleŐy zachowań od-
ległoŌci zgodnie z przepisami szczególny-
mi; 

6) jeŐeli przebieg istniejņcych sieci infrastruk-
tury technicznej koliduje z projektowanņ 
zabudowņ dopuszcza siň ich przełoŐenie 
na warunkach zarzņdzajņcego danņ sieciņ; 
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7) wszelkie działania inwestycyjne na tere-
nach zmeliorowanych naleŐy uzgodniń z 
właŌciwym terytorialnie Zarzņdcņ Meliora-
cji i UrzņdzeŊ Wodnych. 

4. Zaopatrzenie w wodň: ustala siň zaopatrzenie 
w wodň z istniejņcej i projektowanej komu-
nalnej sieci wodociņgowej na warunkach za-
rzņdzajņcego sieciņ, a do czasu realizacji sieci 
wodociņgowej, dopuszcza siň zaopatrzenie w 
wodň z indywidualnych ujňń. 

5. Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych i desz-
czowych: 

1) ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych wprost do gruntu lub do cie-
ków powierzchniowych; 

2) ustala siň, Őe Ōcieki sanitarne bňdņ odpro-
wadzane do projektowanej komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach 
zarzņdzajņcego sieciņ; do czasu realizacji 
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siň 
odprowadzenie Ōcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem 
ich na zlewniň przy oczyszczalni; 

3) powierzchniowe odprowadzenie wód 
deszczowych do gruntu wymaga takiego 
ukształtowania terenu by nie nastňpowało 
zalewanie terenów sņsiednich. 

4) dopuszcza siň lokalizowanie przydomo-
wych systemów oczyszczania Ōcieków Sa-
nitarnych, przy spełnieniu warunków 
ochrony Ōrodowiska gruntowo-wodnego 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

6. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z istniejņcych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych (SN, NN) na-
powietrznych i kablowych oraz z istniejņ-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych SN/NN wolnostojņcych, lub wbu-
dowanych zgodnie z zapotrzebowaniem i 
na warunkach zarzņdzajņcego sieciņ; 

2) dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycznych 
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem 
oraz lokalizacjň nowych stacji transforma-
torowych przy zapewnieniu dostňpnoŌci 
od ulicy kołowej publicznej lub wewnňtrz-
nej; 

3) przy projektowaniu nowych linii energe-
tycznych SN obowiņzujņ odległoŌci od 
obiektów budowlanych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

4) w sytuacji skablowania istniejņcych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV, usytuowanie budynków w stosunku 
do linii skablowanych obowiņzuje wg 
przepisów szczególnych. 

5) nie dopuszcza siň w obszarze Planu reali-
zacji elektrowni wiatrowych (wiatraków). 

7. Telekomunikacja: 

1) ustala siň obsługň w zakresie telekomuni-
kacji w oparciu o sień telekomunikacyjnņ 
istniejņcņ i projektowanņ na warunkach 
zarzņdzajņcego; 

2) ustala siň zakaz lokalizowania masztów te-
lefonii komórkowej. 

8. Zaopatrzenie w gaz: 

1) ustala siň zasilanie w gaz w oparciu o pro-
jektowanņ sień gazu przewodowego na 
warunkach zarzņdzajņcego sieciņ lub ze 
Ŏródeł lokalnych; 

2) ustala siň, Őe obszar objňty niniejszym 
planem winien byń objňty zaopatrzeniem 
w gaz w oparciu o budowň sieci Ōredniego 
ciŌnienia z zachowaniem obowiņzujņcych 
norm w zakresie prowadzenia i lokalizo-
wania sieci i urzņdzeŊ, 

3) szafki gazowe naleŐy umieszczań w ogro-
dzeniach i zapewniań do nich dostňpnoŌń 
od strony drogi dojazdowej, 

9. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywi-
dualnych Ŏródeł ciepła (z preferencjņ dla 
ekologicznych czynników grzewczych np. 
gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna, odnawialne Ŏródła 
energii, itp.), których eksploatacja powo-
dujņca wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoŌci powietrza poza tere-
nem, do którego właŌciciel instalacji po-
siada tytuł prawny; 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń budowy wspól-
nych Ŏródeł ciepła dla grupy obiektów. 

10. Usuwanie odpadów: 

1) ustala siň zasadň zorganizowanego syste-
mu usuwania odpadów stałych i wywóz 
przez wyspecjalizowane firmy do zakładu 
utylizacji lub na wysypisko Ōmieci na pod-
stawie umów, zgodnie z przyjňtym gmin-
nym programem gospodarki odpadami; 
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2) docelowo ustala siň realizacjň systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
gromadzenia z zapewnieniem pojemników 
na surowce wtórne. 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu 

1) dopuszcza siň jako tymczasowe zagospodaro-
wanie utrzymanie istniejņcego stanu uŐytko-
wania do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem; 

2) nie okreŌla siň terminu, do którego zagospoda-
rowanie, urzņdzenie i uŐytkowanie terenu moŐe 
byń wykonywane. 

§ 16. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci spowodowanego uchwaleniem planu 

dla terenów o symbolach RM, MN, MNU w wyso-
koŌci – 10%, dla pozostałych terenów w wysoko-
Ōci – 0%. 

§ 17. W granicach niniejszego planu, traci moc: 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Błonie – wieŌ Rochaliki, dz. nr ewid. 
25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29/1, 29/2 i 30 – uchwała nr 
VI/29/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 
2007 roku (Dz.U. Woj. Maz. dnia 26 paŎdziernika 
2007r. Nr 216, poz. 6200); 

§ 18. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

§ 19. Niniejsza uchwała podlega publikacji na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Błonie. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Piotr J. Pniewski 
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Przewodniczņcy Rady: 

Piotr J. Pniewski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr L/351/10 

Rady Miejskiej w Błoniu 
z dnia 24 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyłoĪenia projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki  

w jej granicach administracyjnych do publicznego wglņdu w okresie od 15 lutego 2010r. do 17 marca 2010r.  
i w okresie co najmniej 14 dni po wyłoĪeniu tj. do 16 kwietnia 2010r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zmianami) Burmistrz rozpatruje uwagi wniesione do wyłoŐonego do 
publicznego wglņdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W okresie wyłoŐenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla ob-
szaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych do publicznego wglņdu w okresie od 15 lutego 2010r. 
do 17 marca 2010r. i w okresie co najmniej 14 dni po wyłoŐeniu tj. do 16 kwietnia 2010r. do w/w projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgłoszono trzy uwagi. 

1. p. GraŐyna Wagner 

2. p. Przemysław Kubicki 

3. p. Małgorzata Opałka 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie i uwzglňdnione w projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

W zwiņzku z powyŐszym nie rozstrzyga siň o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Piotr J. Pniewski 

 
 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr L/351/10 

Rady Miejskiej w Błoniu 
z dnia 24 maja 2010r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie  

dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta i gminy oraz zasady ich finansowania 

 
Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ okreŌlonych w § 14 w/w planu zagospodarowania przestrzen-

nego, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, stanowiń bňdņ zapisy budŐetów na kolejne lata. 

OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ ustalane bňdzie według kryteriów i 
zasad celowoŌci i oszczňdnoŌci z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz w sposób umoŐliwiajņcy terminowņ realizacjň zadaŊ. Wydatki bňdņ dokonywane w wysokoŌciach i 
terminach wynikajņcych z wczeŌniej zaciņgniňtych zobowiņzaŊ. 

Planowanie i dokonywanie wydatków na realizacjň kaŐdego kolejnego etapu programu wieloletniego 
poprzedzane bňdzie analizņ i ocenņ efektów uzyskanych w etapach poprzednich. 

Finansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej odbywań 
siň bňdzie przy pełnym lub czňŌciowym udziale Ōrodków budĪetowych gminy. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Piotr J. Pniewski 

 
 


