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UCHWAŁA Nr 578/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu wsi Dobiesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – część II. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. 
zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr 
388/XXX/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz 
– rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – 
czňśń II, Rada Miejska w Górze Kalwarii stwierdza-
jņc, şe niniejszy plan jest zgodny ze Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przyjň-
tym uchwałņ nr 700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w 
Górze Kalwarii z dnia 13 września 2006r. uchwala, 
co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Do-
biesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego – czňśń II, zwany dalej „planem”, składajņcy 
siň z: 

1) czňści tekstowej planu stanowiņcej treśń 
uchwały; 

2) czňści graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1 000, bňdņcy integralnym za-
łņcznikiem nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, bň-
dņcego integralnym załņcznikiem nr 2 do 
uchwały; 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
bňdņcego integralnym załņcznikiem nr 3 do 
uchwały. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
oznaczone sņ na rysunku planu w skali 1:1000, 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie – naleşy przez to rozumień fragment 
obszaru objňtego planem o określonym prze-
znaczeniu lub określonych zasadach zago-
spodarowania wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony kolej-
nym numerem i odpowiednim symbolem li-
terowym; 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumień przeznaczenie dominujņce na 
danym terenie, to jest obejmujņce wiňcej, niş 
50% powierzchni terenu; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumień przeznaczenie inne niş podsta-
wowe dopuszczone na warunkach określo-
nych w planie; 

4) usługach - naleşy przez to rozumień działal-
nośń, słuşņcņ zaspokajaniu potrzeb ludności 
nie zwiņzanņ z wytwarzaniem dóbr material-
nych metodami przemysłowymi; 

5) usługach turystyki - naleşy przez to rozumień 
świadczenie usług turystyki, polegajņce na 
komercyjnym udostňpnianiu do 5 pokoi go-
ścinnych oraz na prowadzeniu gastronomii 
maksimum dla 30 osób; 

6) usługach nieuciņşliwych - naleşy przez to ro-
zumień usługi niezaliczone do przedsiňwziňń 
mogņcych zawsze znaczņco lub potencjalnie 
oddziaływań na środowisko, których ewentu-
alna uciņşliwośń mierzona zgodnie z przepi-
sami szczególnymi nie przekracza terenu in-
westycji, ani nie powoduje innych uciņşliwo-
ści dla sņsiadów; 

7) budynkach gospodarczych – naleşy przez to 
rozumień budynki przeznaczone do niezawo-
dowego wykonywania prac warsztatowych 
oraz do przechowywania materiałów, narzň-
dzi i sprzňtu, słuşņcych do obsługi budynku 
mieszkalnego a takşe jego otoczenia; w ra-
mach lokalizacji budynku gospodarczego 
moşna zrealizowań garaş maksimum na dwa 
stanowiska; 
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8) budynkach gospodarskich - naleşy przez to 

rozumień budynki przeznaczone do przecho-
wywania środków i sprzňtu do produkcji rol-
nej i płodów rolnych oraz budynki inwentar-
skie dla zwierzņt w gospodarstwach rolnych 
lub hodowlanych; 

9) obowiņzujņcych liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku 
planu linie usytuowania zewnňtrznego lica 
ściany budynku (oraz czňści podziemnych i 
nadziemnych), w stosunku do linii rozgrani-
czajņcych od których te linie wyznaczono, bez 
wysuniňtych poza ten obrys schodów, pod-
jazdów, okapów, otwartych ganków i zada-
szeń o szerokości do 1m oraz balkonów; 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumień linie, których nie moşe 
przekroczyń şadna z czňści budowanego lub 
rozbudowywanego budynku, określajņce 
najmniejszņ dopuszczalnņ odległośń budynku 
w stosunku do linii rozgraniczajņcych, ele-
mentów krajobrazu, w szczególności górnych 
krawňdzi skarp rowów melioracyjnych i la-
sów, od których te linie wyznaczono; 

11) powierzchni zabudowy - naleşy przez to ro-
zumień sumň powierzchni budynków połoşo-
nych w obrňbie działki budowlanej liczonņ ja-
ko rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynków na powierzchniň tej działki; 

12) liniach rozgraniczajņcych – naleşy przez to 
rozumień wyznaczone na rysunku planu linie 
określajņce granice terenów o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania przestrzennego; 

13) działce, która nie moşe bez połņczenia z dział-
kņ sņsiedniņ stanowiń niezaleşnej działki bu-
dowlanej – naleşy przez to rozumień działkň, 
na której moşna lokalizowań zabudowň oraz 
moşna jņ ogrodziń tylko po wcześniejszym 
połņczeniu z jednņ z działek sņsiednich; 

14) wskaŝniku maksymalnej intensywności zabu-
dowy – naleşy przez to rozumień stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji naziemnych, mierzonych po obrysie 
zewnňtrznym wszystkich budynków zlokali-
zowanych na danej działce lub terenie, do 
powierzchni tej działki budowlanej lub działki 
inwestycyjnej; 

15) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumień powierzchniň działki bu-
dowlanej, lub terenu, na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzch-
niowo lub kubaturowo w głņb gruntu, na nim 
oraz nad nim, nie stanowiņca nawierzchni do-
jazdów i dojśń pieszych, nieutwardzonņ, po-

krytņ trwałņ roślinnościņ lub uşytkowanņ rol-
niczo, a takşe naturalne cieki wodne i stawy; 

16) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
naleşy przez to rozumień wyraşony procen-
towo stosunek powierzchni biologicznie 
czynnej do całkowitej powierzchni działki bu-
dowlanej; 

17) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumień najwiňkszy nieprzekraczal-
ny wymiar pionowy budynku mierzony od 
poziomu gruntu rodzimego do najwyşszego 
punktu przekrycia dachu; 

18) reklamach – naleşy przez to rozumień róşno-
rodne nośniki reklamowe w postaci transpa-
rentów, plansz, banerów, masztów z flagami 
reklamowymi, tablic reklamowych lub stoja-
ków reklamowych oraz znaki informacyjno – 
plastyczne, bezpośrednio lub pośrednio zwiņ-
zane z podłoşem słuşņce wizualnemu przeka-
zowi informacji; 

19) obiektach zagospodarowania turystycznego, 
rekreacyjnego i dydaktycznego z zakresu edu-
kacji ekologicznej – naleşy przez to rozumień 
obiekty małej architektury tj. tablice informa-
cyjne na których moşna zapoznań siň z za-
gadnieniami zwiņzanymi z prowadzeniem go-
spodarki WOChK, ławki, stoły, przegrodzenia 
przy miejscach odpoczynku, zadaszenia, 
mostki, kładki, figury, krzyşe, kapliczki, śmiet-
niki; 

20) symbolach działek - naleşy przez to rozumień 
symbole sformułowane w formie kolejnych 
numerów porzņdkowych przypisanych istnie-
jņcym działkom zlokalizowanym w danym te-
renie wyznaczonym liniami rozgraniczajņcy-
mi. 

§ 4.1. W planie określa siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 
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6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegajņcych ochronie na 
podstawie odrňbnych przepisów; 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacyj-
nych oraz wskaŝniki dotyczņce miejsc parkin-
gowych; 

8) zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w 
infrastrukturň technicznņ oraz rozbudowy i 
budowy systemów infrastrukturalnych; 

9) zasady tymczasowego zagospodarowania 
przestrzennego; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň za wzrost wartości nieru-
chomości spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. Ustalenia planu określone sņ w treści niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. W planie nie określa siň: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

3) terenów górniczych, terenów naraşonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz terenów za-
groşonych osuwaniem siň mas ziemnych; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu; 

5) zasad i warunków scalania nieruchomości. 

§ 5.1. Nastňpujņce oznaczenia przedstawione 
graficzne na rysunku planu sņ ustaleniami obo-
wiņzujņcymi: 

1) granica obszaru objňtego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania przestrzennego; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) obowiņzujņca linia zabudowy; 

5) symbole działek; 

6) działki, które nie mogņ bez połņczenia z dział-
kņ sņsiedniņ stanowiń działek budowlanych; 

7) rowy odwadniajņce odkryte do zachowania; 

8) projektowane ogrodzenia; 

9) strefa zieleni urzņdzonej; 

10) przeznaczenie terenów. 

 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie wymienione w ust. 1 majņ charakter 
informacyjny lub wskazujņ obowiņzujņce granice 
obszarów chronionych ustanowione odrňbnymi 
aktami prawnymi. 

§ 6.1. W planie wyodrňbnia siň tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania przestrzennego wyznaczone liniami 
rozgraniczajņcymi, oznaczone na rysunku planu 
symbolami, dla których ustala siň nastňpujņce 
przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MNe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MN; 

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunki planu symbolem U; 

4) teren lasu, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem ZL; 

5) teren dolesienia, oznaczony na rysunku planu 
symbolem DZL; 

6) teren rolny, oznaczony na rysunku planu 
symbolem R; 

7) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDZ, 

8) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDL, 

9) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

10) teren ciņgu pieszego, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KP. 

§ 7.1. Oznaczenia literowe przedstawione na 
rysunku planu określajņ przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, towarzyszņce oznacze-
niom literowym, przedstawione na rysunku planu 
określajņ kolejne numery terenów zlokalizowa-
nych w obszarze objňtym ustaleniami planu. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MNe, 
2 MNe, 3 MNe, 4 MNe, 5 MNe, 6 MNe ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, ekstensywna, 
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2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, usługi 
turystyki. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza siň na działce budowlanej reali-
zacjň jednego budynku o przeznaczeniu 
podstawowym mieszkalnym, jednego bu-
dynku o przeznaczeniu dopuszczalnym w 
postaci usług turystyki oraz jednego bu-
dynku gospodarczego; 

2) nakazuje siň na działce budowlanej reali-
zacjň budynku o przeznaczeniu podsta-
wowym mieszkalnym jako budynku wol-
nostojņcego; 

3) nakazuje siň w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym realizacjň maksimum jed-
nego lokalu mieszkalnego; 

4) dopuszcza siň realizacjň budynku o prze-
znaczeniu: usług turystyki, gospodarczym - 
jako budynków wolnostojņcych; dopusz-
cza siň realizacjň lokali o przeznaczeniu 
usług turystyki, gospodarczym - jako wbu-
dowanych w bryłň budynku mieszkalnego, 
w bryłň budynku o przeznaczeniu usług tu-
rystyki; 

5) dopuszcza siň realizacjň usług wyłņcznie 
jako wbudowanych w bryłň budynku 
mieszkalnego lub w bryłň budynku o prze-
znaczeniu usług turystyki; 

6) nakazuje siň przy realizacji budynków za-
chowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy wyznaczonych na rysunku planu; 
dopuszcza siň realizacjň urzņdzeń teleko-
munikacyjnych oraz stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV pomiňdzy nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy a liniami roz-
graniczajņcymi tereny dróg publicznych; 

7) zakazuje siň: 

a) lokalizacji na działce budowlanej wol-
nostojņcych reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o po-
wierzchni łņcznej wiňkszej niş 4m2; 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş pro-
wadzona działalnośń gospodarcza na 
terenie; dopuszcza siň reklamy okolicz-
nościowe i informacje przyjňte w sys-
temie przestrzennej informacji gminnej; 

d) lokalizacji reklam na drzewach i w za-
siňgu ich koron; 

e) lokalizacji reklam na działce budowlanej 
wspornikowo poza liniami rozgranicza-
jņcymi dróg; 

8) zakazuje siň lokalizacji masztowych prze-
kaŝników telekomunikacyjnych; 

9) dopuszcza siň ogrodzenie nieruchomości 
ogrodzeniem z aşurowym wypełnieniem o 
maksymalnej wysokości do 1,5m od po-
ziomu terenu; 

10) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje siň realizacjň podmu-
rówki z przerwami umoşliwiajņcymi mi-
gracjň drobnym przedstawicielom fauny, 
w szczególności płazom, gadom i drob-
nym ssakom; maksymalna wysokośń 
podmurówki 30cm; 

11) ustala siň w ogrodzeniu minimalnņ łņcznņ 
powierzchniň prześwitów umoşliwiajņcych 
naturalny przepływ powietrza: 

a) 25% powierzchni aşurowej czňści ogro-
dzenia miňdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia drewnianego, mu-
rowanego lub z tworzyw sztucznych; 

b) 70% powierzchni aşurowej czňści ogro-
dzenia miňdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia metalowego lub 
siatki; 

12) zakazuje siň stosowania betonowych pre-
fabrykatów w ogrodzeniach; 

13) zakazuje siň grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodzajem 
ogrodzenia nieprzejrzystego; dopuszcza 
siň stosowanie nieprzejrzystego şywopło-
tu; 

14) w przypadku realizacji ogrodzenia w gra-
niach z przestrzeniņ dróg nakazuje siň jego 
lokalizacjň w linii rozgraniczajņcej tych 
dróg; 

15) zakazuje siň realizacji ogrodzeń w odległo-
ści mniejszej niş 1,0m od gazociņgu; 

16) zasady wydzielania działek: 

a) ustala siň minimalnņ wielkośń nowo 
wydzielanej działki budowlanej 2500m2; 

b) ustala siň minimalnņ szerokośń krót-
szego boku nowo wydzielonej działki 
budowlanej 30m; 

c) nowe granice podziału na działki bu-
dowlane muszņ byń prostopadłe do linii 
rozgraniczajņcych jednej z dróg pu-
blicznych oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 6KDD, 7KDD, 9 KDD,  
10 KDD, 11 KDD, 12 KDD, 13 KDD i  
14 KDD; 
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d) nakazuje siň obsługň komunikacyjnņ 
kaşdej nowo wydzielonej działki wy-
łņcznie z wyznaczonych w planie dróg 
publicznych; 

e) pod lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury 
technicznej dopuszcza siň wydzielenie 
nowych działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niş 2500 m2. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje siň udział powierzchni biologicznie 
czynnej w wielkości minimum 70% po-
wierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych zawsze znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko oraz przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie znaczņco oddziaływań na środo-
wisko, określonych na podstawie przepisów 
szczególnych, z wyjņtkiem inwestycji celu 
publicznego; 

3) zakazuje siň wprowadzania ścieków byto-
wych i komunalnych (nie oczyszczonych i 
oczyszczonych) do rowów i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) zakazuje siň oddziaływania na środowisko w 
sposób przekraczajņcy dopuszczalne wiel-
kości emisji substancji i energii, w szczegól-
ności dotyczņce wytwarzania hałasu, wibra-
cji, promieniowania, zanieczyszczenia po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych; 

5) nakazuje siň kształtowanie powierzchni 
działki budowlanej w sposób zabezpieczajņ-
cy sņsiednie nieruchomości przed spływem 
wód opadowych; 

6) dopuszcza siň budowň na działce małych 
zbiorników retencyjnych o powierzchni nie 
wiňkszej niş 30m2 zbierajņcych wody opa-
dowe z terenu zabudowy; 

7) przyjmuje siň klasyfikacjň terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowň mieszkaniowņ; zakazuje siň 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych w przepisach szczegól-
nych; 

8) nakazuje siň selekcjň i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku ich 
powstawania); 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjňtym w gospodarce 
komunalnej gminy. 

4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

na terenie stanowiska archeologicznego o nr 
ewid. AZP61-67/4 zlokalizowanego w terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
3MNe na działce oznaczonej symbolem 3.1, 
ustala siň strefň archeologicznej ochrony kon-
serwatorskiej na terenie, której: 

1) nakazuje siň uzyskanie przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi, uzgod-
nienia wszelkich planowanych realizacji 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiņşņcych siň z wykonywaniem prac 
ziemnych (w tym równieş prac zwiņzanych z 
przebudowņ urzņdzeń melioracyjnych); 

2) nakazuje siň przeprowadzenie badań arche-
ologicznych oraz wykonanie ich dokumen-
tacji; 

3) nakazuje siň uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na 
przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed ich rozpoczňciem. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku 
o przeznaczeniu podstawowym – dwie 
kondygnacje nadziemne (w tym poddasze 
uşytkowe lub nieuşytkowe), rzňdnņ parteru 
maksimum 50cm ponad gruntem rodzi-
mym, maksymalnņ wysokościņ budynku 
10,0m; 

2) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku 
o przeznaczeniu dopuszczalnym w formie 
usług turystyki – dwie kondygnacje nad-
ziemne (w tym poddasze uşytkowe lub 
nieuşytkowe), rzňdnņ parteru maksimum 
50cm ponad gruntem rodzimym, maksy-
malnņ wysokościņ budynku 10,0m; 

3) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku 
gospodarczego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, rzňdnņ parteru maksimum 65cm 
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ponad gruntem rodzimym, maksymalnņ 
wysokościņ budynku 6,0m; 

4) zakazuje siň realizacji kondygnacji pod-
ziemnych; 

5) nakazuje siň lokalizowanie budynków 
mieszkalnych z kalenicņ równoległņ do li-
nii rozgraniczajņcej drogi, z której komuni-
kacyjnie obsługiwana jest działka; zaleca 
siň projektowanie facjat, ryzalitów lub lu-
karn krytych dachami dwuspadowymi; 

6) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykona-
nie dachów wszystkich budynków z takie-
go samego materiału i w takiej samej ko-
lorystyce; 

7) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykoń-
czenie elewacji budynków takim samym 
materiałem wykończeniowym o takiej sa-
mej kolorystyce; dopuszcza siň kolorystykň 
budynków naturalnņ, dostosowanņ do ko-
loru pokrycia dachowego; dopuszcza siň 
stosowanie barw w odcieniach pastelo-
wych, odcieniach szarości, koloru białego 
z wykorzystaniem materiałów naturalnych 
(np. kamień, drewno, cegła) jako elemen-
tów kształtowania lub akcentowania ele-
wacji; zakazuje siň stosowania jaskrawych 
kolorów; 

8) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz do-
celowo papy jako pokrycia dachowego; 

9) nakazuje siň stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospadowych 
o równym kņcie nachylenia odpowiadajņ-
cych sobie połaci w zakresie 25o - 45o; do-
puszcza siň kolorystykň w odcieniach 
ciemnej czerwieni, brņzu, zieleni i szarości; 

10) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy – 25% powierzchni działki budow-
lanej; 

11) ustala siň maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 0,2. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podlega-
jņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
granicami terenów zmeliorowanych, bňdņ-
cych w zasiňgu oddziaływania urzņdzeń me-
lioracyjnych figurujņcych w ewidencji wła-

ściwego zarzņdcy rowów i melioracji wod-
nych nakazuje siň: 

a) przebudowň lub likwidacjň drenaşu rol-
nego z nakazem zachowania jego dalsze-
go prawidłowego funkcjonowania na te-
renach przyległych do terenu na którym 
realizuje siň przebudowň lub likwidacjň 
drenaşu rolnego; przebudowa drenaşu 
rolnego powinna nastņpiń przed wyko-
naniem podziału działki na działki bu-
dowlane; 

b) dopuszcza siň, w przypadku braku kolizji 
urzņdzeń melioracyjnych z projektowa-
nym zagospodarowaniem działki budow-
lanej, odstņpienie od przebudowy lub li-
kwidacji urzņdzeń melioracyjnych; 

c) uzgodnienie projektu planowanych in-
westycji (w tym inwestycji liniowych) na 
etapie pozwolenia na budowň lub zgło-
szenia z właściwym zarzņdcņ rowów, me-
lioracji i urzņdzeń wodnych; 

d) po zmianie sposobu uşytkowania grun-
tów rolnych zmeliorowanych - wystņpie-
nie do właściwego zarzņdcy rowów, me-
lioracji i urzņdzeń wodnych o wykreśle-
nie z ewidencji urzņdzeń melioracji 
szczegółowych powierzchni zajňtych na 
cele pozarolnicze; 

2) na terenach objňtych granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) obowiņzuje zagospodarowanie tere-
nów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochronie 
przyrody oraz innymi przepisami odrňbny-
mi, obowiņzujņcymi w granicach ChPK; 

3) na terenach objňtych granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOChK) obowiņzuje zagospodarowanie te-
renów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochro-
nie przyrody oraz innymi przepisami odrňb-
nymi, obowiņzujņcymi w granicach obszaru 
WOChK. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczņce miejsc parkingowych: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ działek 
budowlanych, bezpośrednio z projektowa-
nych dróg publicznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 5 KDD, 6 KDD,  
7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD,  
12 KDD, 13 KDD i 14 KDD; 

2) nakazuje siň wydzielenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce inwestycyjnej w ilości; 
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a) w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej – co najmniej 
2m.p. /lokal mieszkalny; 

b) w zabudowie o przeznaczeniu usług tury-
styki – co najmniej 1 m.p. / na kaşde  
2 miejsca noclegowe; 

c) w zabudowie usługowej – co najmniej 
3 m.p. / na kaşde rozpoczňte 100m2 po-
wierzchni uşytkowej; dla obiektów mniej-
szych niş 100m2 nie mniej niş 2 m.p.; 

3) w przypadku realizacji na działce budowla-
nej lub działce inwestycyjnej zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług, miejsca parkin-
gowe naleşy obliczyń i zapewniń oddzielnie 
dla kaşdego przeznaczenia. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uşytkowania terenów: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów realizo-
wanych na potrzeby budowy w granicach 
działki budowlanej na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie waşno-
ści pozwolenia na budowň. 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 7 MN, 
8 MN, 9 MN, 10MN ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza siň na działce budowlanej reali-
zacjň jednego budynku o przeznaczeniu 
podstawowym mieszkalnym oraz jednego 
budynku gospodarczego; 

2) nakazuje siň na działce budowlanej reali-
zacjň budynku o przeznaczeniu podsta-
wowym mieszkalnym jako budynku wol-
nostojņcego; 

3) nakazuje siň w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym realizacjň maksimum jed-
nego lokalu mieszkalnego; dopuszcza siň 
w budynku o przeznaczeniu mieszkalnym 
realizacjň jednego lokalu o przeznaczeniu 
usługowym; 

4) dopuszcza siň realizacjň budynku gospo-
darczego jako budynku wolnostojņcego; 
dopuszcza siň realizacjň pomieszczeń go-
spodarczych jako wbudowanych w bryłň 
budynku mieszkalnego; 

5) dopuszcza siň realizacjň usług wyłņcznie 
jako wbudowanych w bryłň budynku 
mieszkalnego; 

6) nakazuje siň przy realizacji budynków za-
chowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy wyznaczonych na rysunku planu; 
dopuszcza siň realizacjň urzņdzeń teleko-
munikacyjnych oraz stacji transformato-
rowych 15/0,4 pomiňdzy nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy a liniami rozgrani-
czajņcymi tereny dróg publicznych; 

7) nakazuje siň na działkach oznaczonych 
symbolami 8.37 i 9.1 przy realizacji budyn-
ków mieszkalnych zachowanie obowiņzu-
jņcych linii zabudowy wyznaczonych na 
rysunku planu; 

8) dopuszcza siň dla budynków istniejņcych, 
które sņ połoşone pomiňdzy liniami zabu-
dowy a liniami rozgraniczajņcymi dróg 
oraz liniami lokalizacji ogrodzenia, moşli-
wośń remontu, nadbudowy i wymiany da-
chu; rozbudowň takiego budynku naleşy 
wykonań z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu nieprzekraczalnych linii za-
budowy; 

9) zakazuje siň: 

a) lokalizacji na działce budowlanej wol-
nostojņcych reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o po-
wierzchni łņcznej wiňkszej niş 4m2; 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş pro-
wadzona działalnośń gospodarcza na 
terenie; dopuszcza siň reklamy okolicz-
nościowe i informacje przyjňte w sys-
temie przestrzennej informacji gminnej; 

d) lokalizacji reklam na drzewach i w za-
siňgu ich koron; 

e) lokalizacji reklam na działce budowlanej 
wspornikowo poza liniami rozgranicza-
jņcymi dróg; 

10) zakazuje siň lokalizacji masztowych prze-
kaŝników telekomunikacyjnych; 

11) dopuszcza siň ogrodzenie nieruchomości 
ogrodzeniem z aşurowym wypełnieniem o 
maksymalnej wysokości do 1,5m od po-
ziomu terenu; 

12) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu dopuszcza siň realizacjň pod-
murówki z przerwami umoşliwiajņcymi 
migracjň drobnym przedstawicielom fau-
ny, w szczególności płazom, gadom i 
drobnym ssakom; maksymalna wysokośń 
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podmurówki 30cm (z wyjņtkiem ogrodzeń 
realizowanych na działkach oznaczonych 
symbolami 7.1, 7.7, 7.8 w granicy z tere-
nem oznaczonym symbolem 14 DZL); 

13) na działkach oznaczonych symbolami 7.1, 
7.7, 7.8 w granicy z terenem oznaczonym 
symbolem 14 DZL zakazuje siň realizacji 
podmurówki; 

14) ustala siň w ogrodzeniu minimalnņ łņcznņ 
powierzchniň prześwitów umoşliwiajņcych 
naturalny przepływ powietrza: 

c) 25% powierzchni aşurowej czňści ogro-
dzenia miňdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia drewnianego, mu-
rowanego lub z tworzyw sztucznych; 

d) 70% powierzchni aşurowej czňści ogro-
dzenia miňdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia metalowego lub 
siatki; 

15) zakazuje siň stosowania betonowych pre-
fabrykatów w ogrodzeniach; 

16) zakazuje siň grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodzajem 
ogrodzenia nieprzejrzystego; dopuszcza 
siň stosowanie nieprzejrzystego şywopło-
tu; 

17) w przypadku realizacji ogrodzenia w gra-
niach z przestrzeniņ dróg oraz w granicy z 
ciņgiem pieszym nakazuje siň jego lokali-
zacjň w linii rozgraniczajņcej tych dróg i 
ciņgu pieszego; 

18) zakazuje siň realizacji ogrodzeń w odległo-
ści mniejszej niş 1,0m od gazociņgu; 

19) zasady wydzielania działek: 

a) ustala siň minimalnņ wielkośń nowo 
wydzielanej działki budowlanej 1000m2; 

b) ustala siň szerokośń krótszego boku 
nowo wydzielonej działki budowlanej 
minimum 20m (nie dotyczy szerokości 
działek, przy podziale których konieczne 
jest wykonanie dojazdu do budynku); 

c) ustala siň przeprowadzenie nowych 
granic podziału na działki budowlane 
prostopadle do linii rozgraniczajņcych 
jednej z dróg ogólnodostňpnych do któ-
rej działka przylega lub prostopadłe do 
dłuşszej granicy działki dzielonej; 

d) nakazuje siň wydzielenie na terenie 
oznaczonym symbolem 8MN działek 
komunikacyjnych o szerokości mini-
mum 6m, jako kontynuacji działek 
oznaczonych symbolami 8.15 i 8.30; 

e) pod lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, pod wydzielenie drogi we-
wnňtrznej lub pod poszerzenie dróg 
dopuszcza siň wydzielenie nowych dzia-
łek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niş 1000m i szerokości mniejszej 
niş 20m; 

f) dopuszcza siň realizacjň zabudowy 
zgodnņ z ustaleniami w niniejszym pla-
nie na działkach o powierzchni istniejņ-
cej w dniu wejścia w şycie niniejszego 
planu; 

g) działki oznaczone symbolami: 7.6, 7.19, 
7.18, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22 i 9.7 
oznaczone graficznie na rysunku planu, 
mogņ stanowiń niezaleşne działki bu-
dowlane dopiero po połņczeniu z jednņ 
z działek sņsiednich w jednņ nierucho-
mośń. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje siň udział powierzchni biologicznie 
czynnej w wielkości minimum 50% po-
wierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych zawsze znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko oraz przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie znaczņco oddziaływań na środo-
wisko, określonych na podstawie przepisów 
szczególnych, z wyjņtkiem inwestycji celu 
publicznego; 

3) zakazuje siň wprowadzania ścieków byto-
wych i komunalnych (nie oczyszczonych i 
oczyszczonych) do rowów i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) zakazuje siň oddziaływania na środowisko w 
sposób przekraczajņcy dopuszczalne wiel-
kości emisji substancji i energii, w szczegól-
ności dotyczņce wytwarzania hałasu, wibra-
cji, promieniowania, zanieczyszczenia po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych; 

5) nakazuje siň kształtowanie powierzchni 
działki budowlanej w sposób zabezpieczajņ-
cy sņsiednie nieruchomości przed spływem 
wód opadowych; 

6) dopuszcza siň budowň na działce małych 
zbiorników retencyjnych o powierzchni nie 
wiňkszej niş 30m2 zbierajņcych wody opa-
dowe z terenu zabudowy; 

7) przyjmuje siň klasyfikacjň terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
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środowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowň mieszkaniowņ; zakazuje siň 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych w przepisach szczegól-
nych; 

8) nakazuje siň selekcjň i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku ich 
powstawania);oraz ich odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjň-
tym w gospodarce komunalnej gminy; 

9) na terenach 9 MN i 10 MN nakazuje siň re-
alizacjň przy rowie melioracyjnym zieleni 
urzņdzonej w formie zieleni niskiej z zacho-
waniem bezkolizyjnego dostňpu i dojazdu 
do rowu w celu konserwacji rowu oraz za-
pewnienia bezpieczeństwa jego uşytkowa-
nia. 

4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

na terenie stanowiska archeologicznego o nr 
ewid. AZP61-67/7 zlokalizowanego w terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 9MN 
ustala siň strefň archeologicznej ochrony kon-
serwatorskiej na terenie, której: 

1) nakazuje siň uzyskanie przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi, uzgod-
nienia wszelkich planowanych realizacji 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiņşņcych siň z wykonywaniem prac 
ziemnych (w tym równieş prac zwiņzanych z 
przebudowņ urzņdzeń melioracyjnych); 

2) nakazuje siň przeprowadzenie badań arche-
ologicznych oraz wykonanie ich dokumen-
tacji; 

3) nakazuje siň uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na 
przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed ich rozpoczňciem. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku 
o przeznaczeniu podstawowym – dwie 

kondygnacje nadziemne (w tym poddasze 
uşytkowe lub nieuşytkowe), rzňdnņ parteru 
maksimum 50cm ponad gruntem rodzi-
mym, maksymalnņ wysokościņ budynku 
10,0m; 

2) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku 
gospodarczego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, rzňdnņ parteru maksimum 65 cm 
ponad gruntem rodzimym, maksymalnņ 
wysokościņ budynku 6,0m; 

3) zakazuje siň realizacji kondygnacji pod-
ziemnych; 

4) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykona-
nie dachów wszystkich budynków z takie-
go samego materiału i w takiej samej ko-
lorystyce; 

5) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykoń-
czenie elewacji budynków takim samym 
materiałem wykończeniowym o takiej sa-
mej kolorystyce; dopuszcza siň kolorystykň 
budynków naturalnņ, dostosowanņ do ko-
loru pokrycia dachowego; dopuszcza siň 
stosowanie barw w odcieniach pastelo-
wych, odcieniach szarości, koloru białego 
z wykorzystaniem materiałów naturalnych 
(np. kamień, drewno, cegła) jako elemen-
tów kształtowania lub akcentowania ele-
wacji; zakazuje siň stosowania jaskrawych 
kolorów; 

6) dla zachowania jednorodnej całości archi-
tektonicznej bryły budynków przebudo-
wywanych lub budynków rozbudowywa-
nych dopuszcza siň stosowanie maksy-
malnej wysokości budynku wiňkszej niş 
10,0 m przy zachowaniu ilości maksimum 
dwóch kondygnacji, kņta spadku połaci 
dachowych mniejszego niş 250 oraz sto-
sowanie dachów płaskich, jeşeli takie wy-
stňpujņ w rozbudowywanym lub przebu-
dowywanym budynku; w przypadku wy-
miany istniejņcych budynków naleşy przy-
jņń zasady ustalone w planie; 

7) nakazuje siň lokalizowanie budynków 
mieszkalnych z kalenicņ równoległņ do li-
nii rozgraniczajņcej drogi, z której komuni-
kacyjnie obsługiwana jest działka; zaleca 
siň projektowanie facjat, ryzalitów lub lu-
karn krytych dachami dwuspadowymi; 
dopuszcza siň szczytowe lokalizowanie 
budynków mieszkalnych na istniejņcych 
działkach budowlanych o szerokości 16,0m 
oraz w przypadku, gdy na jednej z sņsied-
nich działek (bezpośrednio poprzez grani-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29486 – Poz. 3401 
 

cň) budynki mieszkalne ustawione sņ 
szczytowo; 

8) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz do-
celowo papy jako pokrycia dachowego; 

9) nakazuje siň stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospadowych 
o równym kņcie nachylenia odpowiadajņ-
cych sobie połaci w zakresie 25o - 450; do-
puszcza siň kolorystykň w odcieniach 
ciemnej czerwieni, brņzu, zieleni i szarości; 

10) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy – 40% powierzchni działki budow-
lanej; 

11) ustala siň maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 0,3. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podlega-
jņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
granicami terenów zmeliorowanych, bňdņ-
cych w zasiňgu oddziaływania urzņdzeń me-
lioracyjnych figurujņcych w ewidencji wła-
ściwego zarzņdcy rowów i melioracji wod-
nych nakazuje siň: 

a) przebudowň lub likwidacjň drenaşu rol-
nego z nakazem zachowania jego dalsze-
go prawidłowego funkcjonowania na te-
renach przyległych do terenu na którym 
realizuje siň przebudowň lub likwidacjň 
drenaşu rolnego; przebudowa drenaşu 
rolnego powinna nastņpiń przed wyko-
naniem podziału działki na działki bu-
dowlane; 

b) dopuszcza siň, w przypadku braku kolizji 
urzņdzeń melioracyjnych z projektowa-
nym zagospodarowaniem działki budow-
lanej, odstņpienie od przebudowy lub li-
kwidacji urzņdzeń melioracyjnych; 

c) uzgodnienie projektu planowanych in-
westycji (w tym inwestycji liniowych) z 
właściwym zarzņdcņ rowów, melioracji i 
urzņdzeń wodnych na etapie pozwolenia 
na budowň lub zgłoszenia; 

d) po zmianie sposobu uşytkowania grun-
tów rolnych zmeliorowanych - wystņpie-
nie do właściwego zarzņdcy rowów, me-
lioracji i urzņdzeń wodnych o wykreśle-
nie z ewidencji urzņdzeń melioracji 
szczegółowych powierzchni zajňtych na 
cele pozarolnicze; 

2) zakazuje siň naruszania naturalnego charak-
teru rowu melioracyjnego oraz jego zasy-
pywania, z wyjņtkiem koniecznych zmian w 
tym zakresie, wynikajņcych z potrzeb wzro-
stu retencji wodnej, ochrony przeciwpoşa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budo-
wy układu dróg publicznych; 

3) nakazuje siň zachowanie istniejņcego rowu 
melioracyjnego, wskazanego na rysunku 
planu w terenach 9 MN i 10 MN; ze wzglňdu 
na zwiňkszony odbiór wód drenarskich i 
powierzchniowych z terenu nowego zago-
spodarowania dopuszcza siň remont umoc-
nień dna i skarp oraz pogłňbienie istniejņce-
go rowu; 

4) nakazuje siň zapewnienie dostňpu do istnie-
jņcego rowu melioracyjnego właściwemu 
zarzņdcy rowów, melioracji i urzņdzeń wod-
nych w celu konserwacji rowu, zapewnienia 
bezpieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciņşliwym od-
działywaniem; 

5) nakazuje siň utrzymanie urzņdzeń meliora-
cyjnych przez właścicieli działek na których 
zlokalizowane sņ urzņdzenia melioracyjne, 
naprawň i konserwacjň urzņdzeń meliora-
cyjnych w granicach własnej działki w tym 
na konserwacjň rowu melioracyjnego, w 
terminach i z czňstotliwościņ zapewniajņcņ 
jego dobry stan techniczny (nie rzadziej niş 
raz w roku kalendarzowym); 

6) zakazuje siň lokalizacji budynków w odle-
głości mniejszej niş: na terenie 9 MN - 
12,0m od skrajnej krawňdzi rowu meliora-
cyjnego, na terenie 10 MN – 20,0m od 
skrajnej krawňdzi rowu melioracyjnego 
(zgodnie z nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy 
na terenie oznaczonym symbolem 10MN na 
rysunku planu); 

7) w przypadku realizacji ogrodzenia wzdłuş 
istniejņcego, wskazanego do zachowania 
rowu melioracyjnego, nakazuje siň lokaliza-
cjň ogrodzenia w odległości 5,0m od skraj-
nej krawňdzi rowu melioracyjnego; 

8) na terenach objňtych granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) obowiņzuje zagospodarowanie tere-
nów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochronie 
przyrody oraz innymi przepisami odrňbny-
mi, obowiņzujņcymi w granicach ChPK; 

9) na terenach objňtych granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOChK) obowiņzuje zagospodarowanie te-
renów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochro-
nie przyrody oraz innymi przepisami odrňb-
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nymi, obowiņzujņcymi w granicach obszaru 
WOChK. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczņce miejsc parkingowych: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ działek 
budowlanych, bezpośrednio z projektowa-
nych dróg publicznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1 KDZ, 2 KDL,  
3 KDL, 6KDD, 13 KDD i 14 KDD; 

2) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ ist-
niejņcych działek budowlanych z istniejņ-
cych działek o przeznaczeniu komunikacyj-
nym oznaczonych w planie symbolami 8.7, 
8.14 i 8.15, 8.24, 8.25, 8.30, 8.39, 10.6, 10.9, 
10.19, 10.21; 

3) dopuszcza siň w terenie oznaczonym sym-
bolem 7MN obsługň nowo wydzielonej 
działki budowlanej z drogi wewnňtrznej; 
ustala siň szerokośń drogi wewnňtrznej mi-
nimum 10m w liniach rozgraniczajņcych; za-
kazuje siň włņczenia drogi wewnňtrznej w 
drogň oznaczonņ na rysunku planu symbo-
lem 1KDZ; 

4) nakazuje siň wydzielenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w ilości; 

a) w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – co najmniej 2 m.p. /lokal miesz-
kalny; 

b) w zabudowie usługowej – co najmniej  
3 m.p. / na kaşde rozpoczňte 100m2 po-
wierzchni uşytkowej; dla obiektów mniej-
szych niş 100m2 nie mniej niş 2 m.p.; 

5) w przypadku realizacji na działce budowla-
nej lub działce inwestycyjnej zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług, miejsca parkin-
gowe naleşy obliczyń i zapewniń oddzielnie 
dla kaşdego przeznaczenia. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uşytkowania terenów: 

dopuszcza siň lokalizacjň obiektów realizowa-
nych na potrzeby budowy w granicach działki 
budowlanej na której realizowana jest inwesty-
cja docelowa, w okresie waşności pozwolenia 
na budowň. 

§ 10. Dla terenów zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 11U i 12U 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

przeznaczenie terenu – teren usług. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje siň w terenie oznaczonym sym-
bolem 11U na działkach oznaczonych 
symbolami 11.1, 11.2 i 11.3 realizacjň za-
inwestowania w oparciu o jeden, wykona-
ny kompleksowo dla tych działek – plan 
inwestycyjny; 

2) dopuszcza siň realizacjň pomieszczeń go-
spodarczych wyłņcznie jako wbudowanych 
w bryłň budynku usługowego; 

3) nakazuje siň przy realizacji budynków za-
chowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy wyznaczonych na rysunku planu; 
dopuszcza siň realizacjň urzņdzeń teleko-
munikacyjnych oraz stacji transformato-
rowych 15/0,4 pomiňdzy nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy a liniami rozgrani-
czajņcymi tereny dróg publicznych; 

4) zakazuje siň: 

a) lokalizacji na działce budowlanej wol-
nostojņcych reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o po-
wierzchni jednej reklamy wiňkszej niş 
3m2; 

c) lokalizacji na budynkach reklam o łņcz-
nej powierzchni 12m2 w granicach 
działki inwestycyjnej; 

d) lokalizacji reklam o treści innej niş pro-
wadzona działalnośń gospodarcza na 
terenie; dopuszcza siň reklamy okolicz-
nościowe i informacje przyjňte w sys-
temie przestrzennej informacji gminnej; 

e) lokalizacji reklam na drzewach i w za-
siňgu ich koron; 

f) lokalizacji reklam na działce budowlanej 
wspornikowo poza liniami rozgranicza-
jņcymi dróg; 

5) zakazuje siň lokalizacji masztowych prze-
kaŝników telekomunikacyjnych; 

6) dopuszcza siň ogrodzenie nieruchomości 
ogrodzeniem z aşurowym wypełnieniem o 
maksymalnej wysokości do 1,5m od po-
ziomu terenu; 

7) dopuszcza siň realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu z przerwami umoşliwiajņcymi 
migracjň drobnym przedstawicielom fau-
ny, w szczególności płazom, gadom i 
drobnym ssakom; maksymalna wysokośń 
podmurówki 30cm; 
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8) ustala siň w ogrodzeniu minimalnņ łņcznņ 
powierzchniň prześwitów umoşliwiajņcych 
naturalny przepływ powietrza: 

a) 25% powierzchni aşurowej czňści ogro-
dzenia miňdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia drewnianego, mu-
rowanego lub z tworzyw sztucznych; 

b) 70% powierzchni aşurowej czňści ogro-
dzenia miňdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia metalowego lub 
siatki; 

9) zakazuje siň stosowania betonowych pre-
fabrykatów w ogrodzeniach; 

10) zakazuje siň grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodzajem 
ogrodzenia nieprzejrzystego; dopuszcza 
siň stosowanie nieprzejrzystego şywopło-
tu; 

11) w przypadku realizacji ogrodzenia w gra-
niach z przestrzeniņ drogi oznaczonej 
symbolem 14KDD nakazuje siň jego lokali-
zacjň w linii rozgraniczajņcej tej drogi; 

12) w przypadku realizacji ogrodzenia wzdłuş 
istniejņcego, wskazanego do zachowania 
rowu melioracyjnego, nakazuje siň lokali-
zacjň ogrodzenia w odległości 5,0m od 
skrajnej krawňdzi rowu melioracyjnego; 

13) zakazuje siň realizacji ogrodzeń w odległo-
ści mniejszej niş 1,0m od gazociņgu; 

14) zasady wydzielania działek: 

A. na terenie oznaczonym symbolem 11U 
ustala siň: 

a) minimalnņ wielkośń nowo wydziela-
nej działki budowlanej 14 000m2; 

b) minimalnņ szerokośń krótszego boku 
nowo wydzielonej działki budowla-
nej 80m; 

c) przeprowadzenie nowych granic po-
działu na działki budowlane prosto-
padle do linii rozgraniczajņcej drogi 
publicznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 14KDD; 

B. na terenie oznaczonym symbolem 12U 
ustala siň: 

a) minimalnņ wielkośń nowo wydziela-
nej działki budowlanej 3 000m2; 

b) szerokośń krótszego boku nowo wy-
dzielonej działki budowlanej mini-
mum szerokośń 40m; 

c) przeprowadzenie nowych granic po-
działu na działki budowlane prosto-
padle do linii rozgraniczajņcej drogi 
publicznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 14KDD; 

C. pod lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, pod wydzielenie drogi we-
wnňtrznej lub pod poszerzenie dróg 
dopuszcza siň wydzielenie nowych dzia-
łek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niş określone powyşej w planie. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje siň udział powierzchni biologicznie 
czynnej w wielkości minimum 50% po-
wierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych zawsze znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko oraz przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie znaczņco oddziaływań na środo-
wisko, określonych na podstawie przepisów 
szczególnych, z wyjņtkiem inwestycji celu 
publicznego; 

3) zakazuje siň wprowadzania ścieków byto-
wych i komunalnych (nie oczyszczonych i 
oczyszczonych) do rowów i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) zakazuje siň oddziaływania na środowisko w 
sposób przekraczajņcy dopuszczalne wiel-
kości emisji substancji i energii, w szczegól-
ności dotyczņce wytwarzania hałasu, wibra-
cji, promieniowania, zanieczyszczenia po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych; 

5) nakazuje siň kształtowanie powierzchni 
działki budowlanej w sposób zabezpieczajņ-
cy sņsiednie nieruchomości przed spływem 
wód opadowych; 

6) dopuszcza siň budowň na jednej z działek w 
terenie oznaczonym symbolem 11U – jed-
nego małego zbiornika retencyjnego o po-
wierzchni nie wiňkszej niş 30m2 oraz w tere-
nie oznaczonym symbolem 12U - jednego 
małego zbiornika retencyjnego o po-
wierzchni nie wiňkszej niş 30m2 zbierajņcego 
wody opadowe z terenu zabudowy; 

7) przy realizacji budynków i zagospodarowa-
niu terenu naleşy zastosowań rozwiņzania 
techniczne zapewniajņce, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, parametry akustyczne na 
sņsiadujņcych terenach mieszkaniowych; 
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8) nakazuje siň selekcjň i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku ich 
powstawania);oraz ich odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjň-
tym w gospodarce komunalnej gminy; 

9) nakazuje siň realizacjň przy rowie meliora-
cyjnym zieleni urzņdzonej w formie zieleni 
niskiej z zachowaniem bezkolizyjnego do-
stňpu i dojazdu do rowu w celu konserwacji 
rowu oraz zapewnienia bezpieczeństwa jego 
uşytkowania. 

4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

na terenie stanowiska archeologicznego o nr 
ewid. AZP61-67/7 zlokalizowanego w terenie 
12U, na działkach oznaczonych symbolami 12.1 
i 12.2 ustala siň strefň archeologicznej ochrony 
konserwatorskiej, na terenie której: 

1) nakazuje siň uzyskanie przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi, uzgod-
nienia wszelkich planowanych realizacji 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiņşņcych siň z wykonywaniem prac 
ziemnych (w tym równieş prac zwiņzanych z 
przebudowņ urzņdzeń melioracyjnych); 

2) nakazuje siň przeprowadzenie badań arche-
ologicznych oraz wykonanie ich dokumen-
tacji; 

3) nakazuje siň uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na 
przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed ich rozpoczňciem. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku o 
przeznaczeniu podstawowym – trzy kondy-
gnacje nadziemne (w tym poddasze uşyt-
kowe lub nieuşytkowe), rzňdnņ parteru 
maksimum 65cm ponad gruntem rodzi-
mym, maksymalnņ wysokościņ budynku 
12,0m; 

2) zakazuje siň realizacji kondygnacji podziem-
nych; 

3) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykonanie 
dachów wszystkich budynków z takiego 
samego materiału i w takiej samej kolory-
styce; 

4) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykończe-
nie elewacji budynków takim samym mate-
riałem wykończeniowym o takiej samej ko-
lorystyce; dopuszcza siň kolorystykň budyn-
ków naturalnņ, dostosowanņ do koloru po-
krycia dachowego; dopuszcza siň stosowa-
nie barw w odcieniach pastelowych, odcie-
niach szarości, koloru białego z wykorzysta-
niem materiałów naturalnych (np. kamień, 
drewno, cegła) jako elementów kształtowa-
nia lub akcentowania elewacji; zakazuje siň 
stosowania jaskrawych kolorów; 

5) zakazuje siň stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne itp.) i blach jako materiału wykończenio-
wego elewacji budynku oraz docelowo papy 
jako pokrycia dachowego; 

6) nakazuje siň stosowanie dachów budynków 
dwuspadowych lub czterospadowych o 
równym kņcie nachylenia odpowiadajņcych 
sobie połaci w zakresie 25o - 45o; dopuszcza 
siň kolorystykň w odcieniach ciemnej czer-
wieni, brņzu, zieleni i szarości; 

7) nakazuje siň na działkach oznaczonych 
symbolami 11.2 i 11.3 zlokalizowanych w te-
renie 11U realizacjň placu o powierzchni 
minimum 1000m2, na którym: 

a) nakazuje siň lokalizowanie budynków w 
sposób kształtujņcy pierzejowņ zabudowň 
wokół wyznaczonego na etapie pozwolenia 
na budowň - placu; 

b) nakazuje siň wprowadzanie na placu po-
sadzki utwardzonej w kolorze naturalnym 
(np. szary, beşowy, itp. z moşliwościņ wyko-
rzystania akcentów barwnych – np. czerwo-
ny, brņzowy itp.); 

c) nakazuje siň wprowadzenie zieleni niskiej i 
wysokiej o powierzchni minimum 10% po-
wierzchni posadzki placu; 

d) nakazuje siň lokalizacjň elementów małej 
architektury zawiņzanej z przeznaczeniem 
placu (np. ławeczki, kosze na śmieci, itp.); 
dopuszcza siň lokalizacjň elementów małej 
architektury przeznaczonych dla dzieci; 
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e) dopuszcza siň realizacjň tymczasowych 
obiektów małej gastronomi na terenie wy-
znaczonego placu np. ogródki kawiarniane; 

8) ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy – 40% powierzchni działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej; 

9) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 0,6. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podlega-
jņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów: 

1) zakazuje siň naruszania naturalnego charak-
teru rowu melioracyjnego oraz jego zasy-
pywania, z wyjņtkiem koniecznych zmian w 
tym zakresie, wynikajņcych z potrzeb wzro-
stu retencji wodnej, ochrony przeciwpoşa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budo-
wy układu dróg publicznych; 

2) nakazuje siň zachowanie istniejņcego rowu 
melioracyjnego, ze wzglňdu na zwiňkszony 
odbiór wód drenarskich i powierzchniowych 
z terenu nowego zagospodarowania do-
puszcza siň remont umocnień dna i skarp 
oraz pogłňbienie istniejņcego rowu; 

3) nakazuje siň zapewnienie dostňpu do istnie-
jņcego rowu melioracyjnego właściwemu 
zarzņdcy rowów, melioracji i urzņdzeń wod-
nych w celu konserwacji rowu, zapewnienia 
bezpieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciņşliwym od-
działywaniem; 

4) nakazuje siň utrzymanie urzņdzeń meliora-
cyjnych przez właścicieli działek na których 
zlokalizowane sņ urzņdzenia melioracyjne, 
naprawň i konserwacjň urzņdzeń meliora-
cyjnych w granicach własnej działki w tym 
na konserwacjň rowu melioracyjnego, w 
terminach i z czňstotliwościņ zapewniajņcņ 
jego dobry stan techniczny (nie rzadziej niş 
raz w roku kalendarzowym); 

5) w przypadku realizacji ogrodzenia wzdłuş 
istniejņcego, wskazanego do zachowania 
rowu melioracyjnego, nakazuje siň lokaliza-
cjň ogrodzenia w odległości 5,0m od skraj-
nej krawňdzi rowu melioracyjnego; 

6) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 11 U objňtym granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) obowiņzuje zagospodarowanie tere-
nów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochronie 
przyrody oraz innymi przepisami odrňbny-
mi, obowiņzujņcymi w granicach ChPK; 

7) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 11 U objňtym granicami War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu (WOChK) obowiņzuje zagospodarowanie 
terenów zgodnie z aktualnņ ustawņ o 
ochronie przyrody oraz innymi przepisami 
odrňbnymi, obowiņzujņcymi w granicach 
obszaru WOChK. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczņce miejsc parkingowych: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ działek 
budowlanych, bezpośrednio z projektowa-
nych dróg publicznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2 KDL i 14 KDD; 

2) dopuszcza siň w terenie oznaczonym sym-
bolem 11U obsługň z wyznaczonej na etapie 
pozwolenia na budowň drogi wewnňtrznej; 
ustala siň szerokośń projektowanej drogi 
wewnňtrznej minimum 10m w liniach roz-
graniczajņcych; 

3) nakazuje siň wydzielenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w ilości co najmniej  
3 m.p. / na kaşde rozpoczňte 100m2 po-
wierzchni uşytkowej; dla obiektów mniej-
szych niş 100m2 nie mniej niş 2 m.p. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uşytkowania terenów: 

dopuszcza siň lokalizacjň obiektów realizowa-
nych na potrzeby budowy w granicach działki 
budowlanej na której realizowana jest inwesty-
cja docelowa, w okresie waşności pozwolenia 
na budowň. 

§ 11. Dla terenu lasu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 13 ZL ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – szlaki tury-
styczne, ścieşki edukacyjne, obiekty zwiņza-
ne z zagospodarowaniem turystycznym, re-
kreacyjnym i dydaktycznym z zakresu edu-
kacji ekologicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň adaptacjň istniejņcych duktów le-
śnych z dopuszczeniem wykorzystania ich 
na ciņgi pieszo -rowerowe i szlaki turystycz-
ne; 

2) zakazuje siň wznoszenia obiektów kubatu-
rowych na stałe zwiņzanych z gruntem (z 
wyjņtkiem tablic informacyjnych); 
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3) zakazuje siň uszczuplania powierzchni lasu, 
niszczenia oraz prowadzenia działań osła-
biajņcych biologicznņ odpornośń drzewo-
stanów; 

4) nakazuje siň zagospodarowanie i uşytkowa-
nie terenu zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

5) nakazuje siň oznakowanie tablicami infor-
macyjnymi obiektów cennych przyrodniczo, 

6) zakazuje siň grodzenia i przegradzania tere-
nu; 

7) zakazuje siň lokalizacji reklam. 

3. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

w przypadku realizowania obiektów zagospo-
darowania turystycznego, rekreacyjnego i dy-
daktycznego z zakresu edukacji ekologicznej, w 
postaci elementów małej architektury nakazuje 
siň zastosowanie podstawowych materiałów 
budowlanych tj. drewno, kamień, cegła nietyn-
kowana. 

4. Zasady zagospodarowania obiektów podlega-
jņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów: 

1) zakazuje siň naruszania naturalnego charak-
teru rowu melioracyjnego oraz jego zasy-
pywania, z wyjņtkiem koniecznych zmian w 
tym zakresie, wynikajņcych z potrzeb wzro-
stu retencji wodnej, ochrony przeciwpoşa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budo-
wy układu dróg publicznych; 

2) nakazuje siň zachowanie istniejņcego rowu 
melioracyjnego, wskazanego na rysunku 
planu; ze wzglňdu na zwiňkszony odbiór 
wód drenarskich i powierzchniowych z tere-
nu nowego zagospodarowania dopuszcza 
siň remont umocnień dna i skarp oraz po-
głňbienie istniejņcego rowu; 

3) nakazuje siň zapewnienie dostňpu do istnie-
jņcego rowu melioracyjnego właściwemu 
zarzņdcy rowów, melioracji i urzņdzeń wod-
nych w celu konserwacji rowu, zapewnienia 
bezpieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciņşliwym od-
działywaniem; 

4) nakazuje siň utrzymanie urzņdzeń meliora-
cyjnych przez właścicieli działek na których 
zlokalizowane sņ urzņdzenia melioracyjne, 
naprawň i konserwacjň urzņdzeń meliora-
cyjnych w granicach własnej działki w tym 
na konserwacjň rowu melioracyjnego, w 
terminach i z czňstotliwościņ zapewniajņcņ 
jego dobry stan techniczny (nie rzadziej niş 
raz w roku kalendarzowym). 

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ nieruchomości, 
bezpośrednio z projektowanych dróg publicz-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KDZ, 4KDL i 5KDD. 

6. Zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w in-
frastrukturň technicznņ: ustala siň zakaz lokali-
zacji sieci infrastruktury technicznej. 

§ 12. Dla terenu dolesienia oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 14 DZL ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren dolesie-
nia; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – szlaki tury-
styczne, ścieşki edukacyjne, obiekty zwiņza-
ne z zagospodarowaniem turystycznym, re-
kreacyjnym i dydaktycznym z zakresu edu-
kacji ekologicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza siň wykorzystanie terenu na ciņgi 
pieszo - rowerowe i szlaki turystyczne; 

2) zakazuje siň wznoszenia obiektów kubatu-
rowych na stałe zwiņzanych z gruntem (z 
wyjņtkiem tablic informacyjnych); 

3) zakazuje siň grodzenia i przegradzania tere-
nu (z wyjņtkiem granicy z terenami zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nej symbolem 7MN); 

4) zakazuje siň lokalizacji reklam. 

3. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

w przypadku realizowania obiektów zagospo-
darowania turystycznego, rekreacyjnego i dy-
daktycznego z zakresu edukacji ekologicznej, w 
postaci elementów małej architektury nakazuje 
siň zastosowanie podstawowych materiałów 
budowlanych tj. drewno, kamień, cegła nie 
tynkowana. 

4. Zasady zagospodarowania obiektów podlega-
jņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów: 

1) zakazuje siň naruszania naturalnego charak-
teru rowu melioracyjnego oraz jego zasy-
pywania, z wyjņtkiem koniecznych zmian w 
tym zakresie, wynikajņcych z potrzeb wzro-
stu retencji wodnej, ochrony przeciwpoşa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budo-
wy układu dróg publicznych; 

2) nakazuje siň zachowanie istniejņcego rowu 
melioracyjnego, wskazanego na rysunku 
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planu; ze wzglňdu na zwiňkszony odbiór 
wód drenarskich i powierzchniowych z tere-
nu nowego zagospodarowania dopuszcza 
siň remont umocnień dna i skarp oraz po-
głňbienie istniejņcego rowu; 

3) nakazuje siň zapewnienie dostňpu do istnie-
jņcego rowu melioracyjnego właściwemu 
zarzņdcy rowów, melioracji i urzņdzeń wod-
nych w celu konserwacji rowu, zapewnienia 
bezpieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciņşliwym od-
działywaniem; 

4) nakazuje siň utrzymanie urzņdzeń meliora-
cyjnych przez właścicieli działek na których 
zlokalizowane sņ urzņdzenia melioracyjne, 
naprawň i konserwacjň urzņdzeń meliora-
cyjnych w granicach własnej działki w tym 
na konserwacjň rowu melioracyjnego, w 
terminach i z czňstotliwościņ zapewniajņcņ 
jego dobry stan techniczny (nie rzadziej niş 
raz w roku kalendarzowym). 

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ nieruchomości, 
bezpośrednio z projektowanych dróg publicz-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KDZ, 5KDD. 

6. Zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w in-
frastrukturň technicznņ: ustala siň zakaz lokali-
zacji sieci infrastruktury technicznej. 

§ 13. Dla terenu rolnego, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 15 R ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren rolny; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 
zagrodowa, drogi nieutwardzone dojazdowe 
do pól, ciņgi piesze nieutwardzone, szlaki 
turystyczne, ścieşki edukacyjne, obiekty 
zwiņzane z zagospodarowaniem turystycz-
nym, rekreacyjnym i dydaktycznym z zakre-
su edukacji ekologicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy zagro-
dowej na działkach budowlanych o po-
wierzchni minimum 1ha; 

2) dopuszcza siň na działce budowlanej w 
zabudowie zagrodowej realizacjň jednego 
budynku o przeznaczeniu mieszkalnym, 
dwóch budynków o przeznaczeniu gospo-
darskim; 

3) nakazuje siň w budynku o przeznaczeniu 
mieszkalnym realizacjň maksimum jedne-
go lokalu mieszkalnego; 

4) dopuszcza siň realizacjň pomieszczeń go-
spodarczych wyłņcznie jako wbudowanych 
w bryłň budynku mieszkalnego lub gospo-
darskiego; 

5) ustala siň moşliwośń realizacji zabudowy 
zagrodowej w odległościach od dróg nie 
mniejszych niş: 

a) 10m od linii rozgraniczajņcej z drogņ lo-
kalnņ oznaczonņ symbolem KDL, 

b) 7m od linii rozgraniczajņcych z drogami 
dojazdowymi oznaczonymi symbolem 
KDD; 

6) dopuszcza siň grodzenie nieruchomości 
aşurowymi drewnianymi ogrodzeniami 
bez podmurówki, umoşliwiajņcymi migra-
cjň drobnym przedstawicielom fauny, w 
szczególności płazom, gadom i drobnym 
ssakom; 

7) ustala siň maksymalnņ wysokośń ogro-
dzenia 1,5m; 

8) ustala siň zakaz stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach oraz siatek 
metalowych; 

9) w przypadku realizowania obiektów zago-
spodarowania turystycznego, rekreacyjne-
go i dydaktycznego z zakresu edukacji eko-
logicznej nakazuje siň zastosowanie pod-
stawowych materiałów budowlanych tj. 
drewno, kamień, cegła nietynkowana; 

10) zakazuje sie lokalizacji reklam; 

11) zasady wydzielania działek: 

a) ustala siň minimalnņ wielkośń nowo 
wydzielanej działki budowlanej dla za-
budowy zagrodowej 1ha; 

b) ustala siň szerokośń krótszego boku 
nowo wydzielonej działki budowlanej 
minimum 50m; 

c) ustala siň przeprowadzenie nowych 
granic podziału na działki budowlane 
prostopadle do dłuşszej krawňdzi działki 
dzielonej; 

d) pod lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury 
technicznej lub pod poszerzenie dróg 
dopuszcza siň wydzielenie nowych dzia-
łek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niş określone powyşej w planie. 
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3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje siň udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości minimum 95% 
powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mo-
gņcych zawsze znaczņco oddziaływań na 
środowisko oraz przedsiňwziňń mogņcych 
potencjalnie znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, określonych na podstawie prze-
pisów szczególnych; 

3) zakazuje siň wprowadzania ścieków byto-
wych i komunalnych (nie oczyszczonych i 
oczyszczonych) do rowów i do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) zakazuje siň oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczajņcy dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczņce wytwarzania ha-
łasu, wibracji, promieniowania, zanie-
czyszczenia powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

5) zakazuje siň wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcajņcych rzeŝbň terenu, z 
wyjņtkiem praz zwiņzanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym albo budowņ, 
odbudowņ, utrzymaniem, remontem lub 
naprawņ urzņdzeń wodnych; 

6) zakazuje siň zmiany istniejņcych stosun-
ków wodnych, jeşeli zmiany te nie słuşņ 
ochronie przyrody lub racjonalnej gospo-
darce rolnej; 

7) zakazuje siň grodzenia i wygradzania nie-
ruchomości w odległości mniejszej niş 1,5 
m od linii skarpy rowu melioracyjnego; 

8) przy realizacji zabudowy zagrodowej 
przyjmuje siň klasyfikacjň terenu w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jak dla terenu przeznaczonego 
pod zabudowň mieszkaniowņ; zakazuje siň 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych w przepisach szcze-
gólnych; 

9) przy realizacji zabudowy zagrodowej naka-
zuje siň selekcjň i gromadzenie odpadów 
w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania); 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjňtym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

10) dopuszcza siň budowň małych zbiorników 
retencyjnych o powierzchni nie wiňkszej 
niş 100m2 zbierajņcych wody opadowe z 
terenu zabudowy zagrodowej; 

11) na terenie objňtym granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) obowiņzuje zagospodarowanie te-
renów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochro-
nie przyrody oraz innymi przepisami od-
rňbnymi, obowiņzujņcymi w granicach 
ChPK; 

12) na terenie objňtym granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOChK) obowiņzuje zagospodarowanie 
terenów zgodnie z aktualnņ ustawņ o 
ochronie przyrody oraz innymi przepisami 
odrňbnymi, obowiņzujņcymi w granicach 
obszaru WOChK. 

4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

na terenie stanowiska archeologicznego o nr 
ewid. AZP61-67/3 ustala siň strefň archeolo-
gicznej ochrony konserwatorskiej na terenie, 
której: 

1) nakazuje siň uzyskanie przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi, uzgod-
nienia wszelkich planowanych realizacji 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiņşņcych siň z wykonywaniem prac 
ziemnych (w tym równieş prac zwiņzanych z 
przebudowņ urzņdzeń melioracyjnych); 

2) nakazuje siň uzyskanie przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
uzgodnienia wszystkich prac ziemnych 
zwiņzanych z naruszeniem warstwy ziemnej 
głňbszej niş 30cm pod poziomem gruntu 
(ponişej poziomu gruntu podlegajņcego za-
oraniu podczas prac ziemnych); 

3) nakazuje siň przeprowadzenie badań arche-
ologicznych oraz wykonanie ich dokumen-
tacji; 
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4) nakazuje siň uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na 
przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed ich rozpoczňciem. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku o 
przeznaczeniu mieszkalnym w zabudowie 
zagrodowej – dwie kondygnacje nadziemne 
(w tym poddasze uşytkowe lub nieuşytko-
we), rzňdnņ parteru maksimum 50 cm po-
nad gruntem rodzimym, maksymalnņ wy-
sokościņ budynku 10,0m; 

2) ustala siň maksymalnņ wysokośń budynku 
gospodarskiego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, rzňdnņ parteru maksimum 65cm 
ponad gruntem rodzimym, maksymalnņ 
wysokościņ budynku 10,0m; 

3) zakazuje siň realizacji kondygnacji podziem-
nych; 

4) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykonanie 
dachów wszystkich budynków z takiego 
samego materiału i w takiej samej kolory-
styce; dopuszczalna kolorystyka – kolor ce-
ramiki, zieleń; 

5) w przypadku realizacji wiňcej niş jednego 
budynku na działce nakazuje siň wykończe-
nie elewacji budynków takim samym mate-
riałem wykończeniowym o takiej samej ko-
lorystyce; dopuszcza siň kolorystykň budyn-
ków naturalnņ, dostosowanņ do koloru po-
krycia dachowego; dopuszcza siň stosowa-
nie barw w odcieniach pastelowych, odcie-
niach szarości, koloru białego z wykorzysta-
niem materiałów naturalnych (np. kamień, 
drewno, cegła) jako elementów kształtowa-
nia lub akcentowania elewacji; zakazuje siň 
stosowania jaskrawych kolorów; 

6) zakazuje siň stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne itp.) i blach jako materiału wykończenio-
wego elewacji budynku oraz docelowo papy 
jako pokrycia dachowego; 

7) nakazuje siň stosowanie dachów budynków 
dwuspadowych lub czterospadowych o 
równym kņcie nachylenia odpowiadajņcych 
sobie połaci w zakresie 25o - 45o; dopuszcza 
siň kolorystykň w odcieniach ciemnej czer-
wieni, brņzu, zieleni i szarości; 

8) ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy – 5% powierzchni działki budowlanej; 

9) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 0,05. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podlega-
jņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
granicami terenów zmeliorowanych, bňdņ-
cych w zasiňgu oddziaływania urzņdzeń me-
lioracyjnych figurujņcych w ewidencji wła-
ściwego zarzņdcy rowów i melioracji wod-
nych nakazuje siň: 

a) w przypadku realizacji budynków w zabu-
dowie zagrodowej - przebudowň lub likwi-
dacjň drenaşu rolnego z nakazem zachowa-
nia jego dalszego prawidłowego funkcjo-
nowania na terenach bezpośrednio przyle-
głych; przebudowa drenaşu rolnego powin-
na nastņpiń przed wykonaniem podziału na 
działki budowlane; 

b) dopuszcza siň, w przypadku braku kolizji 
urzņdzeń melioracyjnych z projektowanym 
zagospodarowaniem działki budowlanej, 
odstņpienie od przebudowy lub likwidacji 
urzņdzeń melioracyjnych; 

c) uzgodnienie projektu planowanych inwe-
stycji (w tym inwestycji liniowych) na etapie 
pozwolenia na budowň lub zgłoszenia z 
właściwym zarzņdcņ rowów, melioracji i 
urzņdzeń wodnych; 

d) po zmianie sposobu uşytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystņpienie do 
właściwego zarzņdcy rowów, melioracji i 
urzņdzeń wodnych o wykreślenie z ewiden-
cji urzņdzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajňtych na cele pozarolnicze; 

2) zakazuje siň naruszania naturalnego charak-
teru rowu melioracyjnego oraz jego zasy-
pywania, z wyjņtkiem koniecznych zmian w 
tym zakresie, wynikajņcych z potrzeb wzro-
stu retencji wodnej, ochrony przeciwpoşa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budo-
wy układu dróg publicznych; 

3) nakazuje siň zachowanie istniejņcego rowu 
melioracyjnego, ze wzglňdu na zwiňkszony 
odbiór wód drenarskich i powierzchniowych 
z terenu nowego zagospodarowania do-
puszcza siň remont umocnień dna i skarp 
oraz pogłňbienie istniejņcego rowu; 

4) nakazuje siň zapewnienie dostňpu do istnie-
jņcego rowu melioracyjnego właściwemu 
zarzņdcy rowów, melioracji i urzņdzeń wod-
nych w celu konserwacji rowu, zapewnienia 
bezpieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
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przed jego ewentualnym, uciņşliwym od-
działywaniem; 

5) nakazuje siň utrzymanie urzņdzeń meliora-
cyjnych przez właścicieli działek na których 
zlokalizowane sņ urzņdzenia melioracyjne, 
naprawň i konserwacjň urzņdzeń meliora-
cyjnych w granicach własnej działki w tym 
na konserwacjň rowu melioracyjnego, w 
terminach i z czňstotliwościņ zapewniajņcņ 
jego dobry stan techniczny (nie rzadziej niş 
raz w roku kalendarzowym); 

6) na terenie objňtym granicami otuliny Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego (ChPK) 
obowiņzuje zagospodarowanie terenów 
zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochronie przy-
rody oraz innymi przepisami odrňbnymi, 
obowiņzujņcymi w granicach ChPK; 

7) na terenie objňtym granicami Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu (WO-
ChK) obowiņzuje zagospodarowanie tere-
nów zgodnie z aktualnņ ustawņ o ochronie 
przyrody oraz innymi przepisami odrňbny-
mi, obowiņzujņcymi w granicach obszaru 
WOChK. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczņce miejsc parkingowych: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu, 
bezpośrednio z projektowanych dróg pu-
blicznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4 KDL i 5 KDD; 

2) nakazuje siň wydzielenie miejsc parkingo-
wych na działce budowlanej w zabudowie 
zagrodowej dla samochodów osobowych w 
liczbie nie mniejszej niş 2 m.p. /lokal miesz-
kalny. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uşytkowania terenów: 

dopuszcza siň lokalizacjň obiektów realizowa-
nych na potrzeby budowy w granicach działki 
budowlanej o przeznaczeniu zagrodowym na 
której realizowana jest inwestycja docelowa, w 
okresie waşności pozwolenia na budowň. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1 KDZ, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDD, 
6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 
KDD, 13 KDD, 14 KDD, 15 KP ustala siň: 

1. Układ dróg, zapewniajņcy powiņzanie z ukła-
dem zewnňtrznym oraz obsługň terenu w ob-
szarze objňtym planem, obejmujņcy drogi 
oznaczone symbolami 1KDZ, 2KDL, 3KDL i 
4KDL. 

2. Parametry techniczne dróg, oznaczonych na 
rysunku planu nastňpujņcymi symbolami, dla 
których ustala siň: 

1) 1 KDZ – klasň drogi zbiorczej, szerokośń w 
liniach rozgraniczajņcych 20,0m; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 – jednojezdniowy, 
dwupasowy; wyznacza siň zachodniņ liniň 
rozgraniczajņcņ drogi; 

2) 2 KDL - klasň drogi lokalnej, szerokośń w 
liniach rozgraniczajņcych 15m; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 - jednojezdniowy, 
dwupasowy; dopuszcza siň wiňkszņ szero-
kośń drogi, jeşeli wynika to z istniejņcej 
szerokości działki drogowej; wyznacza siň 
północnņ liniň rozgraniczajņcņ drogi; 

3) 3 KDL - klasň drogi lokalnej, szerokośń w 
liniach rozgraniczajņcych minimum 12m; 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 - jednojez-
dniowy, dwupasowy; dopuszcza siň wiňk-
szņ szerokośń drogi, jeşeli wynika to z ist-
niejņcej szerokości działki drogowej; plan 
wyznacza północnņ liniň rozgraniczajņcņ 
drogi; 

4) 4 KDL - klasň drogi lokalnej, szerokośń w 
liniach rozgraniczajņcych 12m; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 - jednojezdniowy, 
dwupasowy; 

5) 5 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy; 

6) 6 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy; 

7) 7 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy; 

8) 8 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy; 

9) 9 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy; plan wyznacza 
wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ drogi; 

10) 10 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 10,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy 
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11) 11 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 10,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy 

12) 12 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 10,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy 

13) 13 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy 

14) 14 KDD klasň drogi „D” – dojazdowņ, sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 12,0m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy. 

3. Ustala siň dla ciņgu pieszego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 15 KP szerokośń w li-
niach rozgraniczajņcych 10,0m, zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) zakazuje siň: 

a) lokalizowania w przestrzeni dróg pu-
blicznych wolnostojņcych reklam o po-
wierzchni wiňkszej niş 4m2; 

b) umieszczania reklam i informacji komer-
cyjnej na ogrodzeniach z wyłņczeniem in-
formacji dopuszczonych przez system in-
formacji w gminie; 

c) lokalizacji reklam na drzewach i w zasiň-
gu ich koron; 

d) malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpośrednio na ogrodze-
niach dostňpnych z przestrzeni dróg i 
ciņgu pieszego; 

2) zakazuje siň lokalizacji wysokościowych 
przekaŝników telekomunikacyjnych. 

5. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania tere-
nu: 

1) nakazuje siň zagospodarowanie i urzņdzenie 
powierzchni terenu przestrzeni ogólnodo-
stňpnych w sposób umoşliwiajņcy bezkoli-
zyjne poruszanie siň po nich osobom nie-
pełnosprawnym; 

2) dopuszcza siň realizacjň w pasie drogowym 
zieleni i urzņdzeń nie zwiņzanych z drogami 
i ich obsługņ pod warunkiem, şe: 

a) nie spowodujņ zagroşenia dla ruchu dro-
gowego i pieszego oraz nie zakłócņ wy-
konywania zadań zarzņdu drogi; 

b) nie kolidujņ z istniejņcņ sieciņ infrastruk-
tury technicznej; 

c) zarzņdca lub właściciel drogi wyrazi zgo-
dň na ich realizacje. 

3) nakazuje siň realizacjň przepustów pod 
utwardzonymi drogami słuşņcych bezkoli-
zyjnej migracji drobnych zwierzņt; 

4) nakazuje siň stworzenie systemu odwadnia-
nia dróg ogólnodostňpnych, ograniczajņce-
go przedostawanie siň metali ciňşkich oraz 
stałych zanieczyszczeń komunikacyjnych do 
powierzchni gleby w sņsiedztwie dróg, np. 
poprzez budowň osadników na drodze od-
prowadzania wody. 

6. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

1) na terenie stanowiska archeologicznego o 
nr ewid. AZP61-67/4 zlokalizowanego w te-
renie drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 9KDD, ustala siň strefň archeolo-
gicznej ochrony konserwatorskiej na tere-
nie, której: 

a) nakazuje siň uzyskanie przez inwestora, 
od wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowň lub zgłoszeniem właściwemu or-
ganowi, uzgodnienia wszelkich planowa-
nych realizacji obiektów budowlanych 
oraz robót budowlanych wiņşņcych siň z 
wykonywaniem prac ziemnych; 

b) nakazuje siň przeprowadzenie badań ar-
cheologicznych oraz wykonanie ich do-
kumentacji; 

c) nakazuje siň uzyskanie od wojewódzkie-
go konserwatora zabytków pozwolenia 
na przeprowadzenie badań archeologicz-
nych przed ich rozpoczňciem. 

7. Zasady wyposaşenia dróg w infrastrukturň 
technicznņ: 

1) ustala siň adaptacjň w liniach rozgraniczajņ-
cych ulic, istniejņcych urzņdzeń nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenu, z 
moşliwościņ ich rozbudowy i przebudowy, 
ze wzglňdu na stan techniczny lub na kolizjň 
z uzbrojeniem liniowym istniejņcym; 

2) nakazuje siň lokalizacjň projektowanych 
urzņdzeń liniowych nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów, z wyjņtkiem 
przyłņczy dla budynków i posesji, w liniach 
rozgraniczajņcych dróg, przy zachowaniu 
wzajemnych, normatywnych odległości wy-
nikajņcych z przepisów odrňbnych; 
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3) nakazuje siň realizacjň szafek gazowych i 
energetycznych na terenach zabudowy w 
ogrodzeniu zlokalizowanym w linii rozgrani-
czajņcej drogi zapewniajņc do nich bezpo-
średni dostňp; w pozostałych przypadkach 
w miejscu uzgodnionym z właściwym za-
rzņdzajņcym sieci; 

4) nakazuje siň odprowadzanie wód deszczo-
wych z powierzchni jezdni ulic, chodników i 
terenów utwardzonych poprzez rowy infil-
tracyjno-retencyjne oraz studnie chłonne; 
odprowadzenie wód opadowych do istnie-
jņcych rowów melioracyjnych dopuszcza sie 
na zasadach określonych w przepisach od-
rňbnych; 

5) nakazuje siň instalowanie separatorów sub-
stancji ropopochodnych na odpływach wód 
opadowych ze szczelnie utwardzonych pla-
ców i parkingów zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

6) ustala siň realizacjň systemu uzbrojenia na 
warunkach określonych poprzez właściwego 
zarzņdcň dla danej sieci (systemu). 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe w zakresie wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną 

§ 15.1. Ustala siň zaopatrzenie terenów w me-
dia techniczne poprzez istniejņcy, rozbudowywany 
i projektowany system uzbrojenia, na warunkach 
określonych poprzez właściwego dla danej sieci 
(systemu) zarzņdcň. 

2. Nakazuje siň zachowanie w liniach rozgrani-
czajņcych ulic, istniejņcych urzņdzeń nadziemnych 
i podziemnych uzbrojenia terenu, z moşliwościņ 
ich rozbudowy i przebudowy, ze wzglňdu na stan 
techniczny lub na kolizjň z uzbrojeniem liniowym 
istniejņcym. 

3. Nakazuje siň lokalizacje projektowanych 
urzņdzeń liniowych nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów, z wyjņtkiem przyłņczy dla 
budynków i posesji, w liniach rozgraniczajņcych 
ulic, wynikajņcych z zachowania wzajemnych, 
normatywnych odległości w przepisach odrňb-
nych. 

4. Nakazuje siň zachowanie minimalnej szero-
kości dla wydzielanych dróg wewnňtrznych nie 
wyznaczonych w planie: co najmniej 6m szeroko-
ści w przypadku drogi o długości do 30m oraz co 
najmniej 8m szerokości w przypadku drogi o dłu-
gości 30m i wiňcej. 

5. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ścieków czy 
kontenerowe stacje telekomunikacyjne na pod-

stawie opracowań technicznych, na całym obsza-
rze objňtym planem, z wyjņtkiem terenów lasów i 
terenu dolesienia. 

6. Nakazuje siň lokalizowań przyłņczeniowe 
szafki gazowe i energetyczne w ogrodzeniu fron-
towym, cokole ściany zewnňtrznej budynku lub 
miejscu uzgodnionym z gestorem sieci, tak, aby 
był do nich zapewniony bezpośredni dostňp. 

§ 16. Ustala siň zaopatrzenia w wodň: 

1) nakazuje siň zaopatrzenie w wodň docelowo z 
istniejņcej gminnej sieci wodociņgowej oraz 
poprzez jej rozbudowň; 

2) do czasu wybudowania gminnej sieci wodo-
ciņgowej dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z 
indywidualnych ŝródeł; nakazuje siň podłņcze-
nie do gminnej sieci wodociņgowej po jej zre-
alizowaniu; 

3) nakazuje siň wyposaşyń (projektowanņ i rozbu-
dowywanņ) sień wodociņgowņ w hydranty p. 
poş. zgodnie z przepisami szczególnymi; 

4) w przypadku przekroczenia wydajności komu-
nalnej sieci wodociņgowej, nakazuje siň zaopa-
trzyń w wodň na cele ppoş. i cele technologicz-
ne poprzez budowň zbiorników retencyjnych 
lub indywidualnych ujňń wody. 

§ 17. Ustala siň odprowadzenia ścieków: 

1) docelowo odprowadzanie ścieków bytowych, 
komunalnych do sieci kanalizacji komunalnej  
i unieszkodliwianie ich na oczyszczalni komu-
nalnej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków; 

2) nakazuje siň podłņczenia wszystkich nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizo-
waniu; 

3) do czasu wyposaşenia terenu w sień kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza siň odprowadzanie ście-
ków do atestowanych, szczelnych zbiorników 
bezodpływowych z obowiņzkiem okresowego 
wywozu zgromadzonych nieczystości do punk-
tu zlewnego; 

4) zakazuje siň wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do rowów, do gruntu oraz utrzymy-
wania otwartych kanałów ściekowych; 

5) zakazuje siň realizacji przydomowych oczysz-
czalni ścieków. 

§ 18. Ustala siň odprowadzenie wód deszczo-
wych: 

1) do czasu wybudowania systemu deszczowej 
kanalizacji gminnej dopuszcza siň odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych, po-
wierzchniowo na teren własnej działki lub do 
lokalnych systemów kanalizacji deszczowej, 
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przy czym w przypadku wykorzystania mini-
malnej powierzchni biologiczne czynnej na te-
renie działki budowlanej naleşy przyjņń rozwiņ-
zania pozwalajņce na zagospodarowanie wód 
we własnym zakresie, wykluczajņce zalewanie 
działek sņsiednich; 

2) wody opadowe i roztopowe pochodzņce z po-
wierzchni szczelnej terenów parkingów o po-
wierzchni powyşej 0,1ha, ujňte w szczelne 
otwarte lub zamkniňte systemy kanalizacyjne 
nakazuje siň oczyszczań przed wprowadzeniem 
do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi dotyczņcymi jakości ścieków wprowa-
dzanych do wód lub do ziemi; 

3) z terenów dróg nakazuje siň odprowadzań pod-
czyszczone wody opadowe z ciņgów komuni-
kacyjnych poprzez spływ powierzchniowy w 
oparciu o rowy przydroşne oraz infiltracjň wód 
deszczowych do gruntu; 

4) ustala siň docelowo odprowadzanie wód opa-
dowych i roztopowych w oparciu o kanalizacjň 
deszczowņ projektowanņ w sieciowym syste-
mie deszczowej kanalizacji gminnej; 

5) nakazuje siň instalowań separatory substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opado-
wych z utwardzonych placów postojowych, 
manewrowych i parkingów. 

§ 19. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ: 

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z układu 
istniejņcej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napiňcia 15kV po jej roz-
budowie i przebudowie, w oparciu o istniejņce 
i projektowane, zgodnie z koncepcjņ zasilania 
w energiň elektrycznņ, stacje transformatoro-
we; 

2) nakazuje siň rozbudowň i przebudowň sieci, 
budowň urzņdzeń elektroenergetycznych oraz 
przyłņczanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej prowadzonņ w uzgodnieniu i na warun-
kach określonych przez właściwego operatora 
systemu elektroenergetycznego według zasad 
określonych w przepisach prawa elektroener-
getycznego; 

3) nakazuje siň budowň liniowych odcinków sieci 
napowietrznej lub kablowej niskiego i średnie-
go napiňcia w liniach rozgraniczajņcych ulic, w 
uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energe-
tycznym; 

4) dopuszcza sie realizowanie przyłņczy do bu-
dynków jako przyłņczy kablowych realizowa-
nych od linii napowietrznych lub linii kablo-
wych; 

5) plan dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu 
za pośrednictwem gminy na etapie pozwolenia 
na budowň z właściwym Zakładem Energe-
tycznym, lokalizowanie stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV (z wyjņtkiem terenów oznaczo-
nych symbolami od 13ZL i 14DZL). 

§ 20. Ustala siň zaopatrzenie w gaz ziemny: 

1) do czasu rozbudowy istniejņcej sieci gazowej 
na terenie gminy, dopuszcza siň zaopatrzenie w 
gaz z butli lub zbiorników lokalizowanych w 
granicach działki inwestora; 

2) ustala siň zaopatrzenie w gaz do celów gospo-
darczych i grzewczych z projektowanej sieci 
średniego ciśnienia na warunkach określonych 
przez zarzņdcň sieci; 

3) ustala siň budowň projektowanych gazociņgów 
w pasach ulicznych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg w odległości min. 0,5m od linii ogrodzeń; 

4) ustala siň podłņczenie odbiorców do sieci pro-
jektowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg, 
przy czym sień naleşy projektowań przy linii 
rozgraniczajņcej poza pasem drogowym; 

5) ustala siň na terenach zabudowy mieszkanio-
wej i usługowej lokalizacjň szafek gazowych 
(otwieranych na zewnņtrz od strony ulicy) w 
granicy ogrodzeń; w pozostałych przypadkach 
w miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņcym sieciņ 
gazowņ. 

§ 21. Ustala siň zaopatrzenia w ciepło do celów 
grzewczych i cieplej wody uşytkowej: 

1) nakazuje siň do celów grzewczych i ciepłej wo-
dy uşytkowej z lokalnych kotłowni i indywidu-
alnych ŝródeł ciepła stosowanie kotłów posia-
dajņcych certyfikaty bezpieczeństwa ekologicz-
nego z zastosowaniem paliw grzewczych za-
pewniajņcych wysoki stopień czystości emisji 
spalin (tj. np. gaz przewodowy, olej niskosiar-
kowy, energia elektryczna i inne ŝródła energii 
ekologicznie czystej); 

2) dopuszcza siň zaopatrzenie w ciepło energiņ 
pozyskiwanņ ze ŝródeł odnawialnych tj. energia 
słońca, biomasy itp. 

§ 22. Ustala siň obsługň telekomunikacyjnņ: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej kablowej 
sieci telekomunikacyjnej; 

2) nakazuje siň docelowņ likwidacjň linii napo-
wietrznych; 

3) dopuszcza siň budowň sieci telekomunikacyjnej 
w liniach rozgraniczajņcych ulic, na warunkach 
określonych przez gestora sieci, w uzgodnieniu 
z właściwym zarzņdcņ drogi; 
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4) dopuszcza siň obsługň abonentów za pośred-

nictwem indywidualnych przyłņczy, na warun-
kach określonych przez gestora sieci. 

Rozdział 5 
Ustalenia końcowe 

§ 23. Wartośń stawki procentowej, powstałej na 
skutek uchwalenia niniejszego planu słuşņcej nali-
czaniu opłaty zwiņzanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości ustala siň w wysokości: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej, oznaczonej symbolami 
od 1 MNe do 6 MNe – w wysokości 20%; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonej symbolami od 7 MN do 
10 MN - w wysokości 20%; 

3) na terenach zabudowy usługowej, oznaczo-
nych symbolami 11 U i 12 U - w wysokości 
25%; 

4) na terenie rolnym, oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 15 R - w wysokości 15%; 

5) na terenie lasu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 13 ZL oraz na terenie dolesienia, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem  
14 DZL – w wysokości 0%, z uwagi na brak 
zmiany wartości gruntów. 

6) na terenie dróg publicznych i na terenie ciņgu 
pieszego – w wysokości 0%, 

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Piotr Szeląg 
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Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Piotr Szeląg 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 578/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz 
– rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – czňśń II 
 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imiň, nazwa 
jednostki organizacyjnej  

i adres zgłaszajņcego uwagi 

Treśń uwagi Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały nr................. 

z dnia..................... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

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

1. 24.03. 

2010r. 

Pan Tadeusz Şochowski zam. 
ul. Başancia 521, 02 – 892 
Warszawa Pani Katarzyna 
Czarnecka – Şochowska, 
zam. ul. Başancia 52, 02 – 892 
Warszawa 

Pan Jakub Jarzuk, zam.  
ul. Lipowa 217, Wojciechowi-
ce 

A. zmiana drogi lokalnej 4KDL o szer. 12m na 
drogň dojazdowņ o szer. 5m; 

B. brak przesłanek komunikacyjnych dla drogi 
lokalnej 5KDL o szer. 12m, która kończy siň na 
granicy wsi Wojciechowice i nie dochodzi do 
drogi Orzeszyn-Sobików; 

C. dopuszczenie na działce zagrodowej realizacji 
tylko jednego budynku gospodarczego. 

4KDL – teren drogi lokalnej o 
projektowanym poszerzeniu do 
szerokości 12m; 

5KDD – teren drogi dojazdowej 
– projektowana droga o 
szerokości 12m; 

15R - przeznaczenie 
podstawowe – teren rolny; 
przeznaczenia dopuszczalne – 
zabudowa zagrodowa, drogi 
nieutwardzone dojazdowe do 
pól, ciņgi piesze nieutwardzone, 
szlaki turystyczne, ścieşki 
edukacyjne, obiekty zwiņzane  
z zagospodarowaniem 
turystycznym, dydaktycznym  
z zakresu edukacji ekologicznej 

Teren oznaczony na 
rysunku planu 

symbolem: 

15R, 4KDL, 5KDD 

W czňści C W czňści  A i B W czňści C 

 

W czňści A i B 

 

Budowa drogi 4KDL 
jest niezbňdna dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
układu komunika-
cyjne-go wsi 
Wojciechowice 
Droga 5KDD 
zamyka układ 
komunikacyjny we 
wsi Dobiesz w 
jednņ spójnņ 
całośń. Ułatwi w 
przyszłości 
poruszanie siň 
pojazdów nie 
wymuszajņc 
zawracania na 
drodze – tym 
samym zwiňkszajņc 
bezpieczeństwo jej 
uşytkowników 

Wprowadzono 
moşliwośń 
lokalizowania 2 
budynków 
gospodarskich na 
działce 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 
Piotr Szeląg 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 578/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
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, 
wraz z póŝ. zmianami) Rada Miejska w Górze Kal-
warii, po uprawomocnieniu siň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentu wsi Dobiesz – czňśń II, przewiduje nastňpu-
jņcy sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
słuşņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczajņcych poszczególnych dróg 
ogólnodostňpnych, w tym wybudowanie dróg 
wraz z ich uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i 
odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszajņcymi uciņşliwośń w rozumieniu 
przepisów ochrony środowiska (drogi gminne); 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşņce do zadań własnych gminy to re-
alizacja dróg ogólnodostňpnych na terenach prze-
znaczonych w planie pod takņ funkcjň oraz budo-
wa sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami w tym min.: 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówie-
niach publicznych, samorzņdzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie środowisku; 

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 
moşe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno – technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki; 
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3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 

paliw, energii elektrycznej lub ciepła realizo-
wane bňdņ w sposób określony w aktualnie 
obowiņzujņcych przepisach Prawa Energetycz-
nego; 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wymienionych w 
§ 2 bňdzie przedmiotem umowy zainteresowa-
nych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, ujňtych w niniejszym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, podle-
ga przepisom aktualnej ustawy o finansach pu-
blicznych, przy czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy określa uchwała 
Rady Miejskiej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
miasta i gminy uchwala siň w uchwale budşe-
towej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane sņ w wykazie 
stanowiņcym załņcznik do uchwały budşeto-
wej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finan-
sowane bňdņ z budşetu miasta i gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgo-
wej i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na podsta-
wie aktualnie obowiņzujņcych przepisów ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, ze środków własnych 
przedsiňbiorstwa wodno – kanalizacyjnego w 
oparciu o ustalone przez Radň Miejskņ wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urzņdzeń wodociņ-
gowo – kanalizacyjnych lub przez budşet miasta i 
gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroener-
getycznych i gazowych finansowane bňdņ na 
podstawie aktualnie obowiņzujņcych przepisów 
ustawy Prawo Energetyczne. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Piotr Szeląg 
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3 402 

UCHWAŁA Nr 581/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 
215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwiņzku z art. 121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wpro-
wadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) Ra-
da Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co nastňpu-
je: 

§ 1. W uchwale nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej 
w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w 
sprawie uchwalenia budşetu gminy Góra Kalwaria 
na 2010 rok wprowadza siň zmiany wskazane po-
nişej. 

 

1. W § 1 zwiňksza siň dochody budşetu gminy 
Góra Kalwaria na 2010r. o kwotň 144.819zł, w 
tym: 

- dochody bieşņce zwiňksza siň o kwotň 
144.819zł. 

Zmiany dochodów budşetowych zestawione sņ 
w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W § 2 ust. 1 zwiňksza siň wydatki budşetu gmi-
ny Góra Kalwaria na 2010 rok o kwotň 
144.819zł z tego: 

1) zwiňksza siň wydatki bieşņce o łņcznņ kwotň 
54.819zł, w tym: 

a) wydatki bieşņce jednostek budşetowych 
zwiňksza siň o kwotň 19.100zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane zmniejsza siň o kwo-
tň 42.200zł; 

 


