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UCHWAŁA Nr 459/XXXIV/09 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 3 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 

dla części obrębu Wilcza Góra. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w 
oparciu o uchwałę nr 137/XII/07 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 26 paŝdziernika 2007r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza 
Góra; po stwierdzeniu, şe niniejszy plan jest zgod-
ny ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 
zatwierdzonym uchwałą nr 272/XXVII/2000 Rady 
Gminy Lesznowola z dnia 1 marca 2000r.; Rada 
Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla części ob-
rębu Wilcza Góra, zwany dalej planem, składają-
cym się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek 
planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania – 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

Granice planu przedstawia rysunek planu w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4. parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

5. szczegółowych zasad i warunków podziału 
nieruchomości; 

6. szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich uşyt-
kowaniu, 

7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

8. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

9. sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i uşytkowa-
nia terenów; 

10. stawek procentowych, na podstawie, któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomości; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 26 – 3285 – Poz. 385 
 

ze względu na brak takich obiektów, terenów i 
problematyki na obszarze objętym planem. 

§ 4. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbol przeznaczenia terenu, przy czym: 

a) oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, określają kolejne numery 
poszczególnych terenów zlokalizowanych 
w obszarze planu, o określonym, tym 
samym przeznaczeniu podstawowym; 

b) oznaczenia literowe, przedstawione na 
rysunku planu, określają przeznaczenie 
podstawowe poszczególnych terenów; 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

5) grupa drzew – do zachowania i ochrony; 

6) wymiar w metrach. 

3. Ustalenia przepisów odrębnych odzwierciedla 
oznaczenia graficzne: granica strefy zwykłej 
warszawskiego obszaru chronionego krajobra-
zu. 

4. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 
informacyjny lub postulatywny. 

§ 5. 

Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie 
ustalenia ogólne zawarte w rozdziale I oraz odpo-
wiednie ustalenia szczegółowe zawarte w rozdzia-
le II niniejszej uchwały. 

Wyjaśnienie uşywanych pojęć 

§ 6. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie - naleşy przez to rozumieć fragment 
obszaru objętego planem o określonym prze-
znaczeniu i określonych zasadach zagospoda-
rowania wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

2) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
określające granice terenów o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie dominujące 
ustalone dla danego terenu; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – naleşy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne 
niş podstawowe, które uzupełniają lub wzbo-
gacają przeznaczenie podstawowe; 

5) usługach – naleşy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niş usługo-
we oraz urządzenia słuşące działalności, któ-
rej celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, 
a nie wytwarzającej bezpośrednio, metodami 
przemysłowymi, dóbr materialnych; 

6) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddzia-
ływać na środowisko – naleşy przez to rozu-
mieć zamierzenie budowlane lub inną inge-
rencję w środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć linie określające najmniej-
szą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica 
ściany budynku w stosunku do: 

a) linii rozgraniczających; 

b) istniejących granic działki; 

c) obiektów terenowych, w tym w szczegól-
ności górnych krawędzi skarp rowów me-
lioracyjnych, 

od których te linie wyznaczono, bez wysunię-
tych poza ten obrys schodów, podjazdów, 
okapów, otwartych ganków i zadaszeń o sze-
rokości do 1m oraz balkonów. 

8) maksymalnym wskaŝniku intensywności za-
budowy – naleşy przez to rozumieć nieprze-
kraczalną wartość ilorazu sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji naziem-
nych mierzonych po obrysie zewnętrznym 
wszystkich budynków zlokalizowanych na te-
renie działki budowlanej do powierzchni tej 
działki; 

9) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą nieprzekraczalną wartość procen-
tową stosunku terenu biologicznie czynnego 
na terenie działki do całkowitej powierzchni 
tej działki, 

10) komunikacji pieszo – jezdnej – naleşy przez to 
rozumieć ulicę przeznaczoną dla ruchu pojaz-
dów i pieszych, klasy drogi lokalnej lub do-
jazdowej, która w przekroju poprzecznym zo-
stała rozwiązana wg zasad dopuszczonych dla 
stref zamieszkania, np. bez wyodrębnionej 
jezdni i chodników. 
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11) miejscu parkingowym – naleşy przez to ro-

zumieć równieş miejsca postojowe w gara-
şach. 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia tere-
nów, zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§ 7. 

Ustala się linie rozgraniczające tereny o róşnych 
funkcjach lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia określone na rysunku planu. 

§ 8. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych symbolem literowym zgodnie z rysun-
kiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – oznaczone symbolem literowym MN; 

2) tereny wód powierzchniowych – oznaczone 
symbolem literowym WS; 

§ 9. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
komunikacji wyznaczonych liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonych symbolem literowym zgodnie 
z rysunkiem planu: 

1) droga klasy drogi zbiorczej – oznaczona sym-
bolem literowym KDZ; 

2) droga klasy drogi lokalnej – oznaczona symbo-
lem literowym KDL; 

3) droga klasy drogi dojazdowej – oznaczona 
symbolem literowym KDD. 

§ 10. 

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone i zwymiarowane na rysunku planu. 

2. Wszystkie budynki i budowle na terenach, na 
których ustalono linie zabudowy, muszą być 
sytuowane zgodnie z tymi liniami z uwzględ-
nieniem ustaleń ust. 3 i 4. 

3. W stosunku do budynku istniejącego usytu-
owanego niezgodnie z wyznaczonymi na ry-
sunku planu liniami zabudowy nieprzekraczal-
nej dopuszcza się jego zachowanie, remont, 
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę po wa-
runkiem, şe: 

- jest on zlokalizowany na terenie przewidzia-
nym do zabudowy zgodnie z ustaleniami 
planu; 

- nie będzie rozbudowywany w pasie terenu 
pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu 
linią rozgraniczającą i linią zabudowy nie-
przekraczalnej. 

4. Przepisy ust. 1 nie dotyczą: portierni, stacji 
transformatorowych, przepompowni ścieków, 
wolnostojących nośników reklamowych, obiek-
tów małej architektury. 

5. W przypadku, gdy nie ustalono w planie linii 
zabudowy nakazuje się lokalizację budynków 
na działce zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego. 

§ 11. 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1. Ustala się ochronę następujących elementów 
zagospodarowania przestrzennego: 

a) ustala się ochronę systemu wód powierzch-
niowych: rowów melioracyjnych – terenów 
oznaczonych symbolem literowym WS, 

b) ustala się ochronę istniejących zadrzewień 
towarzyszących rowom melioracyjnym, z 
wyjątkiem drzew, znajdujących się w kory-
tach rowów (tereny oznaczone symbolem li-
terowym WS); 

2. Zaleca się ukształtowanie szpalerów drzew 
towarzyszących ulicy 1KDZ zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu. 

§ 12. 

1. W stosunku do terenu znajdującego się w li-
niach rozgraniczających terenu komunikacji 
oznaczonego symbolem literowym 1KDZ. 

1) nakazuje się dostosowanie tego terenu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 

2) zakazuje się lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych; 

3) zaleca się realizację miejsc postojowych dla 
rowerów; 

4) ustala się obowiązek zachowania zblişonej 
formy i stylistyki architektonicznej obiektów 
małej architektury, w szczególności: ławek, 
wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowe, 
latarni lokalizowanych na tych terenach; 

5) ustala się zasady umieszczania nośników 
reklamowych zgodnie z ustaleniami § 14. 

2. Zaleca się realizację ścieşki rowerowej na tere-
nach komunikacji oznaczonych symbolem 
3KDL i 7KDD; 

§ 13. 

W zakresie lokalizacji ogrodzeń, bram i furtek 
ustala się: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic naleşy sytu-
ować w linii rozgraniczającej tereny komunika-
cji, przy czym dopuszcza się miejscowe wyco-
fanie ogrodzenia w głąb działki w celu ominię-
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cia istniejących przeszkód terenowych, w 
szczególności drzew i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz w miejscach sytuowania 
bram wjazdowych, z uwzględnieniem ustaleń 
pkt 2, 

2) bramy wjazdowe, usytuowane w ogrodzeniu 
od strony drogi o szerokości w liniach rozgra-
niczających mniejszej niş 10 m, muszą być cof-
nięte o minimum 2,0m w stosunku do linii roz-
graniczającej tereny komunikacji wyznaczonej 
w planie, 

3) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach wewnętrznych nie oznaczonych 
na rysunku planu o szerokości mniejszej niş 
10m muszą być cofnięte o minimum 2,0m w 
stosunku do granicy tych dróg; 

4) maksymalna wysokość ogrodzenia nie moşe 
przekraczać 2,2m od poziomu terenu; 

5) ogrodzenie powinno być aşurowe od wysoko-
ści minimum 0,6m powyşej poziomu terenu, a 
łączna powierzchnia prześwitów umoşliwiająca 
naturalny przepływ powietrza powinna wyno-
sić min. 40% powierzchni aşurowej części 
ogrodzenia pomiędzy słupkami; 

6) zakaz lokalizowania ogrodzeń pełnych oraz 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych na ca-
łym obszarze planu. 

§ 14. 

W zakresie lokalizowania nośników reklamowych i 
znaków informacyjno – plastycznych ustala się: 

1) Plan ustala zakaz lokalizowania wolnostojących 
nośników reklamowych i znaków informacyjno 
– plastycznych na całym obszarze objętym pla-
nem. 

2) Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 
się lokalizowanie nośników reklamowych i zna-
ków informacyjno - plastycznych na budyn-
kach, ogrodzeniach i obiektach małej architek-
tury, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3, pod wa-
runkiem, şe powierzchnia 1 reklamy lub znaku 
nie przekroczy 3m2, a na jednym budynku, 
ogrodzeniu lub obiekcie małej architektury zo-
stanie umieszczona maksymalnie 1 reklama lub 
znak informacyjno – plastyczny, 

3) Zakazuje się lokalizowania reklam i znaków 
informacyjno – plastycznych: 

a) na obiektach małej architektury stanowią-
cych: 

- pomniki; 

- obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, 
krzyşe przydroşne, figury; 

- posągi, wodotryski i inne obiekty archi-
tektury ogrodowej; 

- obiekty uşytkowe słuşące rekreacji co-
dziennej i utrzymaniu porządku, jak: pia-
skownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

b) na terenach wód powierzchniowych (WS); 

c) na drzewach, w szpalerach drzew oraz w 
sposób powodujący przesłanianie okazałych 
drzew i zgrupowań zieleni a takşe pomni-
ków przyrody; 

d) w sposób powodujący przesłanianie charak-
terystycznych widoków na elementy zago-
spodarowania przestrzennego takie jak: 
pomniki, kapliczki, krzyşe przydroşne, obiek-
ty architektury ogrodowej. 

4) Ustalenia pkt 1-3 nie dotyczą gminnego syste-
mu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 

§ 15. 

Ustala się parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla terenów. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

§ 16. 

Cały obszar objęty planem znajduje się w War-
szawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu gdzie 
obowiązują odpowiednie przepisy wynikające z 
rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego. 

§ 17. 

Ustala się, şe na całym obszarze objętym planem 
obowiązują następujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Przeznaczenie i sposób zagospodarowania 
terenu powinny w jak największym stopniu 
zapewniać zachowanie jego walorów krajo-
brazowych. 

2) Ustala się ochronę powietrza polegającą na 
zapewnieniu jak najlepszej jego jakości na za-
sadach określonych w przepisach odrębnych. 

3) W celu ochrony powietrza ustala się obowią-
zek ogrzewania pomieszczeń gazem ziem-
nym, olejem niskosiarkowym lub innymi pa-
liwami ekologicznymi. 

4) Ustala się ochronę wód polegającą na za-
pewnieniu ich jak najlepszej jakości oraz na 
ochronie biologicznych stosunków w środo-
wisku wodnym i na terenach podmokłych, na 
zasadach określonych w przepisach odręb-
nych. 

5) Wprowadza się ochronę wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczyszcze-
nia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych 
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wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiek-
tów do sieci gminnych po ich realizacji. 

6) Przy planowaniu i realizacji inwestycji ustala 
się obowiązek ochrony stosunków wodnych 
na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych. 

7) Zmiany stanu wody na gruncie oraz odpro-
wadzanie wód i ścieków na grunty sąsiednie 
na zasadach określonych w przepisach usta-
wy Prawo wodne. 

8) Ustala się ochronę powierzchni ziemi polega-
jącą na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, 
na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych. 

9) Ustala się ochronę przed hałasem polegającą 
na zapewnieniu jak najlepszego stanu aku-
stycznego środowiska na zasadach określo-
nych w przepisach odrębnych. 

10) W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku ustala się, şe tereny MN naleşy 
traktować jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej; 

11) Ustala się ochronę przed polami elektroma-
gnetycznymi polegającą na zachowaniu jak 
najlepszego stanu środowiska na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. 

12) Zakazuje się poszukiwania, rozpoznawania i 
wydobywania kopalin na terenie objętym 
planem. 

13) W trakcie przygotowywania i realizacji inwe-
stycji naleşy zapewnić oszczędne korzystanie 
z terenu. 

§ 18. 

1. Ustala się zasady lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących oddziaływać na środowisko zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla terenów. 

2. Przekraczające dopuszczalne wielkości oddzia-
ływanie na środowisko poprzez emisję sub-
stancji i energii, w szczególności dotyczące wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, powinno za-
mykać się na terenie działki budowlanej lub ze-
społu działek na jakiej jest wytwarzane. 

3. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziem-
ne rurociągi, linie kablowe oraz inne obiekty li-
niowe przeprowadza się i wykonuje w sposób 
zapewniający ograniczenie ich oddziaływania 
na środowisko, w tym: 

a) ochronę walorów krajobrazowych; 

b) moşliwość przemieszczania się dziko şyją-
cych zwierząt. 

 

§ 19. 

1. Ustala się zachowanie istniejącej wartościowej 
zieleni wysokiej, w tym pojedynczych drzew 
oraz zadrzewień na całym obszarze objętym 
opracowaniem planu. 

2. Prace ziemne oraz inne prace związane z wyko-
rzystaniem sprzętu mechanicznego lub urzą-
dzeń technicznych, prowadzone w obrębie bry-
ły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 
zieleni lub zadrzewieniach powinny być wyko-
nywane w sposób najmniej szkodzący drze-
wom lub krzewom. 

3. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieru-
chomości moşe nastąpić na zasadach określo-
nych w przepisach odrębnych. 

4. Plan zaleca realizacje nasadzeń szpalerowych 
drzew w drodze 1KDZ, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 20. 

Plan określa minimalny wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi dla terenów. 

§ 21. 

1. Urządzenia melioracji naleşy projektować, wy-
konywać i utrzymywać zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach odrębnych. 

2. Ustala się ochronę istniejących urządzeń me-
lioracji wodnych na całym obszarze objętym 
planem. 

3. W odniesieniu do obszarów, na których wystę-
pują urządzenia melioracyjne plan ustala: 

1) zakazuje się wznoszenia nad rurociągami 
drenarskimi budowli oraz wykonywania nad 
nimi nawierzchni nieprzepuszczalnych z 
uwzględnieniem ustaleń pkt 2; 

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę 
urządzeń melioracyjnych (systemów dre-
narskich) kolidujących z projektowaną za-
budową, przed przystąpieniem do realizacji 
tej zabudowy, na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych, w tym w szczególno-
ści w ustawie Prawo wodne; 

3) dla terenów nieobjętych siecią melioracji 
dopuszcza się realizację urządzeń odwadnia-
jących na warunkach i w uzgodnieniu z wła-
ściwym zarządcą urządzeń melioracyjnych. 

4. Ustala się zakaz zasypywania istniejących ro-
wów melioracyjnych. 

5. Ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń w od-
ległości mniejszej niş 4 metry od górnej krawę-
dzi rowu melioracyjnego. 
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Zasady i warunki podziału nieruchomości 

§ 22. 

1. Ustala się podział terenów wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi na działki budowlane 
pod następującymi warunkami: 

1) dopuszcza się podział terenu na działki bu-
dowlane zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla terenów, 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi działek, 

3) w wyniku podziału terenu na działki budow-
lane naleşy zachować wartości uşytkowe 
zgodne z przeznaczeniem ustalonym w pla-
nie wszystkich nowopowstałych działek. 

2. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń ust. 1, w 
zakresie minimalnej powierzchni działki pod 
zabudowę, nie więcej jednak niş o 10%. 

3. Dopuszcza się wydzielenie działki o powierzch-
ni mniejszej niş określona w przepisach szcze-
gółowych wyłącznie w nişej wymienionych sy-
tuacjach: 

1) w celu wydzielenia działki na powiększenie 
sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem, 
şe działka budowlana, z której zostanie ona 
wydzielona, zachowa powierzchnię nie 
mniejszą, niş określona w przepisach szcze-
gółowych, 

2) w celu wydzielenia działki, na której będzie 
zlokalizowany obiekt infrastruktury tech-
nicznej, 

3) w celu wydzielenia działki, na której będzie 
zlokalizowany dojazd do nowoprojektowa-
nych działek budowlanych; 

4. Podziały własnościowe istniejące przed wej-
ściem w şycie planu, nie spełniające wymagań 
dot. min. powierzchni działki budowlanej usta-
lonych dla poszczególnych terenów, zachowuje 
się i dopuszcza pod zainwestowanie pod wa-
runkiem zachowania pozostałych ustaleń wyni-
kających z przepisów planu dla tych terenów. 

5. Ustala się minimalną szerokość frontu działki 
oraz kąt połoşenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi dla terenów. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. 

§ 23. 

Dla napowietrznych sieci elektroenergetycznych 
obowiązuje zachowanie stref bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

§ 24. 

1. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenów 
poprzez układ dróg publicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami przeznaczenia te-
renu KDZ, KDL, KDD. 

2. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 
komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic 
ustala się pasy terenu określone liniami roz-
graniczającymi na rysunku planu. 

3. Na terenach wyznaczonego na rysunku planu 
układu komunikacyjnego, do czasu jego reali-
zacji dopuszcza się dotychczasowy sposób 
uşytkowania. 

4. Wody opadowe z ulic układu podstawowego 
powinny być odprowadzane poprzez system 
studni chłonnych do gruntu bądŝ teş do istnie-
jących, otwartych rowów odwadniających po 
ich uprzednim podczyszczeniu. 

5. Plan dopuszcza realizację ścieşek rowerowych 
na terenach komunikacji KDZ, KDL. 

§ 25. 

Ustala się, şe moşna wydzielić na terenach obję-
tych planem drogi wewnętrzne lub sięgacze do-
jazdowe obsługujące działki budowlane przy 
czym: 

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych nowo realizowanych dróg wewnętrznych i 
sięgaczy dojazdowych o długości do 150 me-
trów nie moşe być mniejsza niş 6m; 

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych nowo realizowanych dróg wewnętrznych i 
sięgaczy dojazdowych o długości powyşej 150 
metrów nie moşe być mniejsza niş 8m; 

3) nowo realizowane sięgacze dojazdowe muszą 
być wyposaşone w plac manewrowy umoşli-
wiający dostęp pojazdom ratownictwa do 
wszystkich obsługiwanych przez nie działek 
budowlanych. 

§ 26. 

1. Ustala się obowiązek realizacji drogi oznaczo-
nej symbolem przeznaczenia 1KDZ w sposób 
umoşliwiający prowadzenie komunikacji auto-
busowej. 

2. Zaleca się realizacje drogi oznaczonej symbo-
lem przeznaczenia 2KDL w sposób umoşliwia-
jący prowadzenie komunikacji autobusowej. 

§ 27. 

1. Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb par-
kingowych przez inwestorów i właścicieli pose-
sji na terenach własnych, w liczbie wynikającej 
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z ustalonych wskaŝników, zgodnie z ustalenia-
mi szczegółowymi dla terenów. 

2. Zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych w 
liniach rozgraniczających dróg publicznych o 
szerokości mniejszej niş 15 m oraz w liniach 
rozgraniczających drogi 1KDZ. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 28. 

1. Sieci infrastruktury technicznej naleşy lokali-
zować w liniach rozgraniczających dróg. 

2. W przypadku braku moşliwości prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg, dopuszcza się prowadzenie sieci infra-
struktury technicznej przez tereny przeznaczone 
na inne cele. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych i innych obiektów 
infrastruktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe, na całym obszarze objętym 
planem, bez konieczności zmiany niniejszego 
planu, pod warunkiem, şe ewentualna uciąşli-
wość tych obiektów nie będzie wykraczać poza 
granice ich lokalizacji. 

§ 29. 

W odniesieniu do infrastruktury technicznej z za-
kresu wodociągów ustala się: 

1) Ustala się obowiązek przyłączenia uzbrojenia 
działki lub bezpośrednio budynków do gminnej 
sieci wodociągowej. 

2) Zakazuje się zaopatrzenia w wodę z indywidu-
alnych ujęć wody. 

3) Ustala się obowiązek projektowania i wykona-
nia sieci wodociągowej w sposób uwzględnia-
jący potrzeby ochrony przeciwpoşarowej zgod-
nie z zasadami określonymi w przepisach od-
rębnych. 

§ 30. 

W odniesieniu do infrastruktury technicznej z za-
kresu kanalizacji ustala się: 

1) Ustala się obowiązek przyłączenia uzbrojenia 
działki lub bezpośrednio budynków do gminnej 
sieci kanalizacyjnej. 

2) Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się stosowanie zbiorników bezod-
pływowych na ścieki. 

3) Na terenach MN ustala się obowiązek odpro-
wadzenia wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych. 

4) Po wstępnym podczyszczeniu wody opadowe z 
terenów komunikacji oznaczonych symbolami 

KDZ, KDL, KDD naleşy odprowadzić do sieci 
kanalizacji deszczowej, do rowów odwadniają-
cych zlokalizowanych wzdłuş drogi, rowów me-
lioracyjnych lub studni chłonnych, z uwzględ-
nieniem przepisów odrębnych. 

5) Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pocho-
dzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwa-
łej nawierzchni, w szczególności z terenów 
dróg i parkingów, powinny być oczyszczone w 
stopniu wymaganym w przepisach odrębnych 
przed ich odprowadzeniem do tych systemów 
kanalizacyjnych, wód lub ziemi. 

6) Ilość wód opadowych odprowadzonych do 
gruntu nie moşe przekroczyć jego chłonności. 

7) Plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny 
przed spływem wód opadowych. 

8) Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych 
i ścieków przemysłowych do urządzeń kanali-
zacyjnych przeznaczonych do odprowadzania 
wód opadowych, a takşe wprowadzania ście-
ków opadowych i wód drenaşowych do kanali-
zacji sanitarnej. 

§ 31. 

W odniesieniu do infrastruktury technicznej z za-
kresu elektroenergetyki ustala się: 

1) Ustala się zasilanie w energię elektryczną z 
istniejących lub projektowanych linii kablo-
wych lub napowietrznych 15 kV i 0,4 kV. 

2) Ustala się obowiązek przyłączenia uzbrojenia 
działki lub bezpośrednio budynków do sieci 
elektroenergetycznej. 

3) Dopuszcza się korzystanie z indywidualnych 
ŝródeł energii elektrycznej, odpowiadających 
przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki 
energetycznej i ochrony środowiska. 

4) Dla napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych obowiązuje zachowanie stref bezpieczeń-
stwa przy wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 32. 

W odniesieniu do infrastruktury technicznej z za-
kresu gazownictwa ustala się: 

1) Ustala się moşliwość przyłączenia uzbrojenia 
działki lub bezpośrednio budynków do sieci ga-
zowej. 

2) Dopuszcza się korzystanie z indywidualnych 
ŝródeł ciepła, odpowiadających przepisom od-
rębnym dotyczącym gospodarki energetycznej 
i ochrony środowiska, z zaleceniem wykorzy-
stania energii elektrycznej, oleju niskosiarko-
wego lub odnawialnych ŝródeł energii. 
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3) Dopuszcza się realizację kominków pod warun-

kiem, şe nie będą one stanowiły jedynego ŝró-
dła ogrzewania budynków. 

§ 33. 

W odniesieniu do infrastruktury technicznej z za-
kresu telekomunikacji ustala się: 

1) Ustala się realizację nowych linii telekomunika-
cyjnych i przyłączy w kanalizacji kablowej lub 
jako linii kablowych podziemnych. 

2) Ustala się przebudowę istniejących napo-
wietrznych linii telekomunikacyjnych i przyłą-
czy na kanalizacje kablowe lub na linie kablowe 
podziemne. 

§ 34. 

Ustala się zasady gospodarki odpadami: 

1) Na działkach budowlanych naleşy przewidzieć 
miejsca na pojemniki słuşące do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnie-
niem moşliwości ich segregacji. 

2) Dopuszcza się realizację zbiorczych pojemni-
ków umoşliwiających selektywną zbiórkę od-
padów, obsługujących kilka działek budowla-
nych. 

3) Wszystkie odpady komunalne z terenu objęte-
go planem muszą być składowane na składo-
wisku odpadów komunalnych lub unieszkodli-
wiane w spalarni odpadów. 

4) Odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niş 
wymienione w pkt 3 na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. 

Sposób i termin  
tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i uşytkowania terenów 

§ 35. 

Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uşytkowania terenów, w tym 
równieş lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, z wyjątkiem obiektów 
tymczasowych lokalizowanych na potrzeby pro-
wadzenia budowy w obrębie działki budowlanej, 
na której realizowana jest inwestycja docelowa, w 
okresie waşności pozwolenia na budowę. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 36. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych symbolami przeznaczenia 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) Przeznaczenie podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca z wykluczeniem zabudowy 
szeregowej i bliŝniaczej; 

b) Przeznaczenie dopuszczalne: 

- lokalizacja lokali usługowych wbudowa-
nych w budynki mieszkalne pod warun-
kiem, şe ich powierzchnia uşytkowa nie 
będzie stanowić więcej niş 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkal-
nego; 

- lokalizacja wolnostojących budynków 
gospodarczych i garaşowych. 

2) Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem lokalnych sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej i dróg. 

3) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,3; 

b) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej – 70%; 

c) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej – 9 metrów i nie więcej niş 2 kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze uşyt-
kowe; 

d) maksymalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaşowej – 6 metrów i nie więcej 
niş 2 kondygnacje nadziemne, w tym pod-
dasze uşytkowe; 

e) geometria dachu – nowa zabudowa powin-
na być kryta stromymi dachami o nachyle-
niu głównych połaci dachowych od 250 do 
450 dla budynku mieszkalnego i od 200 do 
450 dla budynku gospodarczego lub gara-
şowego; 

4) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomości, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
1000m2; 

b) minimalna szerokość frontu działki dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
20m; 

c) kąta połoşenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego – od 700 do 900. 

5) Zasady lokalizowania miejsc parkingowych: 

a) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsc parkingowych dla 
samochodów w granicach działki własnej 
wg następujących wskaŝników: 
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- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – 2 miejsca parkingowe na 1 lo-
kal mieszkalny; 

- dla usług – 3 miejsca parkingowe na kaş-
de 100m2 powierzchni uşytkowej usług, 
ale nie mniej niş 2 miejsca parkingowe; 

b) w przypadku realizacji na działce zabudowy 
o funkcji mieszanej (mieszkaniowo – usłu-
gowej) miejsca parkingowe naleşy obliczyć i 
zapewnić oddzielnie dla kaşdej z funkcji. 

6) Ustala się ochroną grupy drzew na terenie 
oznaczonym symbolem przeznaczenia 2MN. 

§ 37. 

Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych 
symbolem przeznaczenia terenu 1WS, 2WS, usta-
la się: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 
wód powierzchniowych (urządzenia melioracji 
wodnych) oraz towarzyszące im tereny zieleni. 

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury oraz obiektów infrastruktury technicz-
nej. 

3) Zakazuje się lokalizowania zabudowy i innych 
obiektów niş wymienione w pkt 2. 

4) Zakazuje się przekrywania istniejących rowów 
melioracyjnych. 

5) Ustalenie pkt 4 nie dotyczy przepustów drogo-
wych realizowanych w ciągach istniejących i 
projektowanych ulic oraz kładek dla pieszych. 

6) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu – nie dotyczy. 

7) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomości – nie określa się. 

 

§ 38. 

Dla terenów komunikacji ustala się: 
 

LP. Symbol terenu Kategoria drogi Szerokość 
w liniach rozgraniczających 

Zalecenia 

 1KDZ zbiorcza 25m autobus 
szpalery drzew 

 2KDL lokalna 12m  

 3KDD dojazdowa 10m  

 4KDD dojazdowa 10m  

 
Rozdział III 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 39. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 
i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 
wejścia w şycie planu stosuje się przepisy planu. 

§ 40. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
stawkę procentową, na podstawie której ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieru-
chomości, w wysokości 0,1%. 

§ 41. 

W obszarze objętym granicami planu moc prawną 
tracą obowiązujące ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone-
go uchwałą nr 649/XLII/2001 Rady Gminy Leszno-

wola z dnia 21 września 2001r. w sprawie zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Wilcza Góra w gminie Lesz-
nowola (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 215, poz. 3731). 

§ 42. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lesznowola. 

§ 43. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz publi-
kacji na oficjalnej stronie internetowej gminy. 

§ 44. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 459/XXXIV/09 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 3 grudnia 2009r. 

 
Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 
dla części obrębu Wilcza Góra. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 459/XXXIV/09 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 3 grudnia 2009r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
określa się następujący sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy: 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

- traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczających poszczególnych dróg 
publicznych, w tym wybudowanie drogi wraz z 
uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpo-
wiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszającymi uciąşliwość w rozumieniu 
przepisów ochrony środowiska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczającymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşące do zadań własnych gminy to re-
alizacja dróg publicznych na terenach przeznaczo-
nych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

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

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-

niach publicznych, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się postępem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stępnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 
zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń 
planu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
określone w § 2 realizowane będą w sposób 
określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 
2104 z póŝniejszymi zmianami) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
gminy uchwala się w uchwale budşetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budşeto-
wej. 
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§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finan-
sowane będą z budşetu gminy lub na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji finansowane będą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 
123, poz. 858 ze zmianami), ze środków własnych 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub 
przez budşet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane będą na podstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 ze zmianami). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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UCHWAŁA Nr 478/XXXV/2009 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 
art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 
ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Lesznowola stanowią-
cym załącznik do uchwały nr 108/XIV/2003 Rady 
Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2003r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lesznowola 
(Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 322 poz. 10377) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) § 54: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przy-
padku wyodrębnienia w budşecie gminy środ-
ków stanowiących fundusz sołecki, jednostka 
pomocnicza składa do Wójta Gminy wniosek w 
sprawie przyznania w danym roku budşeto-
wym środków z funduszu w trybie i na zasa-

dach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 
2009r. o funduszu sołeckim” 

b) skreśla się dotychczasowe ust. 3 i ust. 4. 

2) § 57 otrzymuje brzmienie: „Kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych i referatów 
Urzędu Gminy, radni, organy jednostek po-
mocniczych, przedkładają Wójtowi Gminy w 
terminie do 30 września wnioski do projektu 
budşetu na następny rok”. 

3) W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Lesznowo-
la dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 

 
 
 
 
 
 
 
 


