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UCHWAŁA Nr XVI/161/2011 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu wsi Dobiesz i Sierzchów – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)1)  
i art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591)2) w związku z uchwałą  
nr 242/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Górze Kalwa-
rii dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Dobiesz i Sierzchów – rejon Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego, Rada Miejska Góry Kal-
warii stwierdzając, ďe niniejszy plan jest zgodny 
ze Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria, przyjćtym uchwałą nr 
700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 13 wrzeċnia 2006r., uchwala co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Do-
biesz i Sierzchów – rejon Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego, zwany dalej „planem”, składa-
jący sić z: 

1) czćċci tekstowej planu stanowiącej treċć 
uchwały; 

2) czćċci graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1:1000, bćdący integralnym za-
łącznikiem nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, 
bćdącego integralnym załącznikiem nr 2 do 
uchwały; 

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, bćdącego integralnym załącznikiem 
nr 3 do uchwały. 

§ 2. Planem objćto obszar, którego granice 
wyznaczają kolejno: 

1) od zachodu – oċ ul. Mazowieckiej; 

2) od północy – oċ ul. Leċnej; 
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3) od wschodu – granica administracyjna gmi-

ny oraz oċ działki drogowej o numerze ewi-
dencyjnym 101; 

4) od południa – oċ ul. Ogrodowej; 

5) granice obszaru objćtego planem, o których 
mowa w pkt 1) – 4), przedstawiono na rysun-
ku planu sporządzonym w skali 1:1000, sta-
nowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie – naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru objćtego planem o okreċlonym 
przeznaczeniu lub okreċlonych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie danego terenu pod funkcje, których 
udział w zagospodarowaniu lub zabudowie 
jest przewaďający, w sposób okreċlony w 
przepisach szczegółowych dla terenów, w 
ramach kaďdej działki budowlanej; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć ustalone w planie prze-
znaczenie danego terenu pod funkcje spoza 
zakresu przeznaczenia, o którym mowa w 
pkt 2, wprowadzone na warunkach okreċlo-
nych w przepisach szczegółowych dla tere-
nów, w ramach kaďdej działki budowlanej; 

4) usługach - naleďy przez to rozumieć działal-
noċć, słuďącą zaspokajaniu potrzeb ludno-
ċci, nie związaną z wytwarzaniem dóbr ma-
terialnych metodami przemysłowymi; 

5) usługach turystyki - naleďy przez to rozu-
mieć ċwiadczenie usług, polegające na ko-
mercyjnym udostćpnianiu pokoi goċcin-
nych oraz na prowadzeniu działalnoċci 
związanej z ďywieniem; 

6) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć usługi niezaliczone do przedsić-
wzićć mogących zawsze znacząco lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko, których ewentualna uciąďliwoċć, 
mierzona zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, nie wykracza poza obszar działki bu-
dowlanej, ani nie powoduje innych uciąďli-
woċci dla sąsiadów; 

7) budynkach gospodarczych – naleďy przez to 
rozumieć budynki przeznaczone do nieza-
wodowego wykonywania prac warsztato-
wych oraz do przechowywania materiałów, 
narzćdzi i sprzćtu, słuďących do obsługi bu-
dynku mieszkalnego a takďe jego otoczenia; 

w budynku gospodarczym dopuszcza sić 
garaď maksimum na dwa stanowiska; 

8) budynkach gospodarskich - naleďy przez to 
rozumieć budynki przeznaczone do prze-
chowywania ċrodków i sprzćtu do produkcji 
rolnej i płodów rolnych oraz budynki in-
wentarskie dla zwierząt w gospodarstwach 
rolnych lub hodowlanych; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć linie, okreċlające 
najmniejszą dopuszczalną odległoċć ze-
wnćtrznego lica ċciany budynku (z pomi-
nićciem: loggii, balkonów, wykuszy wysu-
nićtych poza obrys budynku oraz elemen-
tów wejċć do budynku takich jak: schody, 
podesty, pochylnie dla osób niepełno-
sprawnych i zadaszenia), w stosunku do: 

a) linii rozgraniczających; 

b) istniejących granic działki; 

c) elementów krajobrazu, w szczególnoċci 
górnych krawćdzi skarp rowów meliora-
cyjnych i lasów; od których te linie wy-
znaczono; 

10) zabudowie ekstensywnej – naleďy przez to 
rozumieć zabudowć mieszkaniową jedno-
rodzinną realizowaną na działkach o norma-
tywach powierzchniowych od 2500m2, w 
sposób uwzglćdniający wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy 
niď 70%; 

11) powierzchni zabudowy - naleďy przez to 
rozumieć sumć powierzchni budynków po-
łoďonych w obrćbie działki budowlanej, li-
czoną jako rzut pionowy zewnćtrznych kra-
wćdzi budynków na powierzchnić tej dział-
ki; 

12) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć wyznaczone na rysunku planu li-
nie, okreċlające granice terenów o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach zago-
spodarowania; 

13) działce, która nie moďe bez połączenia z 
działką sąsiednią stanowić niezaleďnej 
działki budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć działkć, na której moďna lokalizować 
zabudowć tylko po wczeċniejszym połącze-
niu z jedną z działek sąsiednich; 

14) wskačniku maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – naleďy przez to rozumieć sto-
sunek sumy powierzchni całkowitej wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych, mierzonych 
po obrysie zewnćtrznym wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na danej działce bu-
dowlanej, do powierzchni tej działki; 
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15) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 

przez to rozumieć powierzchnić działki bu-
dowlanej, na gruncie rodzimym, która po-
zostaje niezabudowana powierzchniowo 
lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz 
nad nim, nie stanowiącą nawierzchni do-
jazdów i dojċć pieszych, nieutwardzoną, 
pokrytą trwałą roċlinnoċcią lub uďytkowaną 
rolniczo, a takďe naturalne cieki wodne i 
stawy; 

16) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
naleďy przez to rozumieć wyraďony procen-
towo stosunek powierzchni biologicznie 
czynnej do całkowitej powierzchni działki 
budowlanej; 

17) maksymalnej wysokoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć najwićkszy nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku, mierzony 
od poziomu gruntu rodzimego do najwyď-
szego punktu przekrycia dachu; 

18) gruncie rodzimym – naleďy przez to rozu-
mieć poziom gruntu, okreċlony wg stanu 
wysokoċciowego, wskazanego na mapie – 
rysunku planu (załącznik nr 1); 

19) symbolach działek - naleďy przez to rozu-
mieć symbole wyraďone w formie kolejnych 
numerów porządkowych, przypisanych ist-
niejącym działkom zlokalizowanym w da-
nym terenie wyznaczonym liniami rozgra-
niczającymi; 

20) froncie działki – naleďy przez to rozumieć 
granicć działki budowlanej, zlokalizowaną 
od strony drogi publicznej lub drogi we-
wnćtrznej, z której odbywa sić wjazd na 
działkć budowlaną; 

21) działce komunikacyjnej – naleďy przez to 
rozumieć działkć drogową, która nie została 
wyznaczona liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, ale stanowi dojazd do dział-
ki lub działek budowlanych; 

22) reklamach – naleďy przez to rozumieć róď-
norodne noċniki reklamowe w postaci: 
transparentów, szyldów, plansz, banerów, 
masztów z flagami reklamowymi, tablic re-
klamowych lub stojaków reklamowych oraz 
znaki informacyjno – plastyczne, bezpo-
ċrednio lub poċrednio związane z gruntem, 
słuďące wizualnemu przekazowi informacji; 

23) reklamie okolicznoċciowej – naleďy przez to 
rozumieć reklamć pojawiającą sić w celu in-
formowania o waďnym dla społeczeĉstwa 
wydarzeniu; pojawiającą sić w przestrzeni 
we właċciwej dla reklamy formie, nie wcze-
ċniej niď 3 tygodnie przed wydarzeniem, o 
którym informuje, a usuwana nie póčniej 
niď 1 tydzieĉ po tym wydarzeniu; 

24) obiektach zagospodarowania turystyczne-
go, rekreacyjnego i dydaktycznego – naleďy 
przez to rozumieć obiekty małej architektu-
ry tj. tablice informacyjne, na których moď-
na zapoznać sić z zagadnieniami związa-
nymi z prowadzeniem gospodarki na tere-
nie Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOChK) oraz Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego (ChPK); oraz np.: 
ławki, stoły, przegrodzenia przy miejscach 
odpoczynku, zadaszenia, mostki, kładki, fi-
gury, krzyďe, kapliczki, ċmietniki. 

§ 4.1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie odrćbnych przepisów; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci objćtych planem miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów i ograniczenia w ich uďytkowaniu; 

8) zasady obsługi w zakresie komunikacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunika-
cyjnych oraz wskačniki dotyczące miejsc 
parkingowych; 

9) zasady obsługi w zakresie wyposaďenia w 
infrastrukturć techniczną oraz zasady roz-
budowy i budowy systemów infrastruktu-
ralnych; 

10) zasady tymczasowego zagospodarowania 
przestrzennego; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć za wzrost wartoċci nieru-
chomoċci. 

2. Ustalenia planu okreċlone są w treċci ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. W planie nie okreċla sić: 

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

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 
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3) terenów górniczych, terenów naraďonych na 

niebezpieczeĉstwo powodzi oraz terenów 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci. 

§ 5.1. Nastćpujące oznaczenia przedstawione 
graficzne na rysunku planu są ustaleniami obo-
wiązującymi: 

1) granica obszaru objćtego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania przestrzennego; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole działek; 

5) działki, które nie mogą bez połączenia z dział-
ką sąsiednią stanowić działek budowlanych; 

6) zwymiarowane wzajemne odległoċci elemen-
tów zagospodarowania; 

7) przeznaczenie terenów, oznaczone symbo-
lem literowym i numerem porządkowym. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter 
informacyjny lub wskazują obowiązujące grani-
ce obszarów chronionych, ustanowione odrćb-
nymi aktami prawnymi. 

§ 6. W planie wyodrćbnia sić tereny o róď-
nym przeznaczeniu lub róďnych zasadach zago-
spodarowania przestrzennego, wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami, dla których ustala sić na-
stćpujące przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami MNe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MN; 

3) teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem RM; 

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami R; 

5) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami ZL; 

6) tereny dolesieĉ, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami DZL; 

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

8) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami KDL; 

9) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDD; 

10) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami KDP; 

11) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

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

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna ekstensyw-
na; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, 
usługi turystyki. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej re-
alizacjć jednego budynku o przeznacze-
niu podstawowym mieszkalnym, jedne-
go budynku o przeznaczeniu dopusz-
czalnym w postaci usług turystyki oraz 
jednego budynku gospodarczego; 

2) nakazuje sić na działce budowlanej reali-
zacjć budynku o przeznaczeniu podsta-
wowym mieszkalnym jako budynku 
wolnostojącego; 

3) dopuszcza sić realizacjć budynków o 
przeznaczeniu usług turystyki, przezna-
czeniu gospodarczym - jako budynków 
wolno stojących; dopuszcza sić realiza-
cjć lokali o przeznaczeniu usług turystyki 
- jako wbudowanych w bryłć budynku 
mieszkalnego; dopuszcza sić realizacjć 
lokali o przeznaczeniu gospodarczym - 
jako wbudowanych w bryłć budynku 
mieszkalnego lub w bryłć budynku o 
przeznaczeniu usług turystyki; 

4) dopuszcza sić realizacjć usług wyłącznie 
jako wbudowanych w bryłć budynku 
mieszkalnego lub w bryłć budynku o 
przeznaczeniu usług turystyki; po-
wierzchnia wbudowanych usług nie mo-
ďe przekraczać 30% powierzchni uďytko-
wej budynku mieszkalnego lub budynku 
o przeznaczeniu usług turystyki; 
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5) dopuszcza sić dla budynków istniejących 
moďliwoċć remontu, nadbudowy i wy-
miany dachu; rozbudowć i nadbudowć 
takich budynków naleďy wykonać z za-
chowaniem dla rozbudowywanych czć-
ċci budynków wyznaczonych na rysunku 
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

6) nakazuje sić zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy wyznaczonych na 
rysunku planu; 

7) dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ infra-
struktury technicznej oraz stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV pomićdzy nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy a li-
niami rozgraniczającymi tereny dróg; 

8) w przypadku wydzielenia dróg we-
wnćtrznych nie wyznaczonych w planie, 
nakazuje sić lokalizacjć zabudowy w od-
ległoċci co najmniej 5m od granicy tej 
drogi; 

9) zakazuje sić: 

a) lokalizacji na działce budowlanej 
wolno stojących reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o 
powierzchni łącznej wićkszej niď 4m2; 

c) lokalizacji reklam o treċci innej niď 
prowadzona działalnoċć gospodarcza 
na terenie, na którym lokalizowana 
jest reklama; dopuszcza sić reklamy 
okolicznoċciowe i informacje przyjćte 
w systemie przestrzennej informacji 
gminnej, 

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

10) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomoċci 
ogrodzeniem o maksymalnej wysokoċci 
do 1,5m od poziomu gruntu rodzimego z 
aďurowym wypełnieniem; 

11) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić przeċwitów, umoď-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza: 

a) 25% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego lub z tworzyw 
sztucznych, 

b) 70% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki; 

 

12) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

13) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
ďywopłotu; 

14) w przypadku realizacji ogrodzenia w linii 
rozgraniczającej dróg oraz w granicy z 
ciągami pieszo – jezdnymi nakazuje sić 
jego lokalizacjć w linii rozgraniczającej 
tych dróg i ciągów pieszo – jezdnych; 

15) ustala sić nastćpujące szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci: 

a) dla działek zlokalizowanych w tere-
nach oznaczonych symbolami: 1MNe, 
2MNe, 3MNe, 4MNe, 5MNe, 6MNe, 
7MNe ustala sić wielkoċć nowo wy-
dzielanej działki budowlanej nie 
mniejszą niď 2500m2 z wyjątkiem  
pkt b; 

b) dla działek oznaczonych nastćpują-
cymi symbolami: 

- 1.1 (na terenie 1MNe) dopuszcza 
sić minimalną wielkoċć nowo wy-
dzielonej działki budowlanej 
2200m2, 

- 3.3 i 3.4 po połączeniu (na terenie 
3MNe) dopuszcza sić minimalną 
wielkoċć nowo wydzielonej działki 
budowlanej 2300m2, 

- 5.13 (na terenie 5MNe) dopuszcza 
sić minimalną wielkoċć nowo wy-
dzielonej działki budowlanej 
2200m2; 

c) ustala sić szerokoċć frontu nowo wy-
dzielonej działki budowlanej nie 
mniejszą niď 30m; dopuszcza sić w 
przypadku koniecznoċci wyznaczenia 
dojazdu do działek o numerach: 1.4, 
1.6, 1.8 (na terenie 1MNe) szerokoċć 
frontu nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej nie mniejszą niď 5m; 

d) nowe granice podziału muszą być 
prostopadłe lub równoległe do co 
najmniej jednej istniejącej granicy 
działki dzielonej; 

e) działki oznaczone symbolami okre-
ċlonymi poniďej oraz pokazane gra-
ficznie na rysunku planu, mogą sta-
nowić działki budowlane dopiero po 
połączeniu z jedną z działek sąsied-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 229 – 45698 – Poz. 7231 
 

nich w jedną nieruchomoċć, są to 
działki: 

- 1.3, 1.11, 1.12, w terenie oznaczo-
nym symbolem 1MNe, 

- 2.4 w terenie oznaczonym symbo-
lem 2MNe, 

- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 w terenie ozna-
czonym symbolem 3MNe, 

- 5.14 w terenie oznaczonym sym-
bolem 5MNe, 

- 6.3 w terenie oznaczonym symbo-
lem 6MNe, 

- 7.1, 7.2 w terenie oznaczonym 
symbolem 7MNe, 

f) dopuszcza sić wykorzystanie do ce-
lów budowlanych pozostałych, nie 
wymienionych w pkt b działek wy-
dzielonych na podstawie prawomoc-
nych decyzji administracyjnych, pod 
warunkiem stosowania pozostałych 
okreċlonych w planie parametrów i 
wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

g) dopuszcza sić wydzielenie nowych 
działek o powierzchni i parametrach 
innych niď okreċlone w planie wy-
łącznie dla potrzeb lokalizacji urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej oraz 
jako poszerzenie dróg lub wydzielenie 
nowych dróg wewnćtrznych, nie wy-
znaczonych w planie; 

h) ustala sić obsługć komunikacyjną 
kaďdej nowo wydzielonej działki wy-
łącznie z wyznaczonych w planie dróg 
publicznych, z wyznaczonych w pla-
nie dróg wewnćtrznych lub z działek 
komunikacyjnych do których działki 
mają dostćp (pod warunkiem, ďe sze-
rokoċć istniejącej działki komunika-
cyjnej jest zgodna z przepisami od-
rćbnymi), dopuszcza sić równieď ob-
sługć komunikacyjną z dróg we-
wnćtrznych nie wyznaczonych w pla-
nie zgodnie z zapisem pkt 16, lit. i; 

i) minimalna szerokoċć nowej wydzie-
lonej drogi wewnćtrznej – 5m; 

j) w przypadku gdy istniejąca działka 
komunikacyjna nie ma parametrów 
okreċlonych w przepisach odrćbnych 
(okreċlających minimalne szerokoċci 
dojazdu do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) naleďy wydzielić dro-
gć wewnćtrzną zgodnie z ustaleniami 
pkt 16, lit. i. 

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

1) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych w wielkoċci 
70% powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko oraz przedsićwzićć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, okreċlonych na 
podstawie przepisów szczególnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej; 

3) zakazuje sić wprowadzania ċcieków by-
towych i komunalnych (nieoczyszczo-
nych i oczyszczonych) do wód po-
wierzchniowych i do gruntu oraz two-
rzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów i zbiorników z tymi ċciekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na ċrodowi-
sko w sposób przekraczający dopusz-
czalne wielkoċci emisji substancji i ener-
gii, w szczególnoċci dotyczące wytwa-
rzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

5) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane przed spływem wód opadowych; 

6) dopuszcza sić budowć na działce zbior-
ników retencyjnych o powierzchni nie 
wićkszej niď 30m2 zbierających wody 
opadowe z terenu działki budowlanej; 

7) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 
zakazuje sić przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu okreċlonych w 
przepisach szczególnych; 

8) w granicach Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu i otuliny Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego naka-
zuje sić stosowanie w ogrodzeniach 
przejċć dla drobnych zwierząt, w szcze-
gólnoċci płazów, gadów i drobnych ssa-
ków; ogrodzenie powinno być wykonane 
bez podmurówki z zastosowaniem fun-
damentów punktowych lub z podmu-
rówką nie wystającą ponad powierzch-
nić terenu lub z przerwami w podmu-
rówce w postaci otworów o ċrednicy 
min. 0,12m, w rozstawie co 1,5m 
umieszczonych na wysokoċci poziomu 
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terenu z zachowaniem przeċwitu o sze-
rokoċci min. 0,1m mićdzy cokołem a 
elementem aďurowym ogrodzenia, jako 
przejċcie dla drobnych zwierząt; 

9) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie od-
padów w 4 typach oznaczonych pojem-
ników przystosowanych do ich groma-
dzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko; 

b) na surowce wtórne; 

c) na odpady organiczne przeznaczone 
do kompostowania; 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne, 
powstałe w gospodarstwie domo-
wym (w przypadku ich powstawania); 

10) odbiór i usuwanie odpadów zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjćtym w go-
spodarce komunalnej gminy; 

11) nakazuje sić utrzymanie stawów na te-
renie 1MNe na działkach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1.2, 1.3, 1.4, 
1.13 oraz zagospodarowanie terenu wo-
kół zbiorników zgodnie z przepisami od-
rćbnymi obowiązującymi w granicach 
otuliny ChPK i w granicach obszaru 
WOChK. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym 
nie wićkszą niď 10m – 2 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze uďytkowe 
lub nieuďytkowe), rzćdną parteru mak-
simum 0,5m ponad gruntem rodzimym; 

2) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku o przeznaczeniu dopuszczalnym w 
formie usług turystyki nie wićkszą niď 
10m – 2 kondygnacje nadziemne (w tym 
poddasze uďytkowe lub nieuďytkowe), 
rzćdną parteru maksimum 0,5m ponad 
gruntem rodzimym; 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku gospodarczego nie wićkszą niď 
6m, 1 kondygnacja nadziemna; 

4) zakazuje sić realizacji kondygnacji pod-
ziemnych; 

5) w przypadku realizacji wićcej niď jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego materiału i w takiej sa-
mej kolorystyce; 

6) w przypadku realizacji wićcej niď jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
koĉczenie elewacji budynków takim sa-
mym materiałem wykoĉczeniowym, o 
takiej samej kolorystyce; dopuszcza sić 
kolorystykć budynków naturalną, dosto-
sowaną do koloru pokrycia dachowego; 
dopuszcza sić stosowanie barw w od-
cieniach pastelowych, odcieniach szaro-
ċci, koloru białego z wykorzystaniem 
materiałów naturalnych (np.: kamieĉ, 
drewno, cegła), jako elementów kształ-
towania lub akcentowania elewacji; za-
kazuje sić stosowania jaskrawych kolo-
rów; 

7) zakazuje sić stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne itp.) i blach, jako materiału 
wykoĉczeniowego elewacji budynku 
oraz docelowo papy, jako pokrycia da-
chowego; 

8) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie  
25o - 45o; dopuszcza sić kolorystykć w 
odcieniach ciemnej czerwieni, brązu, zie-
leni i szaroċci; 

9) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – 25% powierzchni działki bu-
dowlanej (z wyjątkiem działek w terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 7MNe, oznaczonych symbolami: 7.1, 
7.2); 

10) ustala sić dla działek w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 7MNe, 
oznaczonych symbolami: 7.1, 7.2, mak-
symalną powierzchnić zabudowy – 15% 
powierzchni działki budowlanej; 

11) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy 0,2. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenach objćtych granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) oraz na terenach objćtych grani-
cami Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (WOChK) obowiązuje zago-
spodarowanie terenów zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi z zakresu ochrony ċro-
dowiska oraz przepisami obowiązującymi 
w granicach ChPK oraz obszaru WOCHK; 
ustala sić w szczególnoċci zakaz: 
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a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych; 

e) utrzymywania otwartych rowów ċcie-
kowych i zbiorników ċciekowych; 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów i ograniczenia w ich uďytkowaniu: 

1) na terenach: 1MNe, 3MNe, 4MNe, 5MNe, 
7MNe, oznaczonych na rysunku planu 
granicami terenów zmeliorowanych, bć-
dących w zasićgu oddziaływania urządzeĉ 
melioracyjnych figurujących w ewidencji 
właċciwego zarządcy rowów i melioracji 
wodnych nakazuje sić: 

a) przebudowć lub likwidacjć drenaďu 
rolnego z nakazem zachowania jego 
dalszego prawidłowego funkcjonowa-
nia na terenach przyległych do terenu, 
na którym realizuje sić przebudowć lub 
likwidacjć drenaďu rolnego; przebudo-
wa drenaďu rolnego powinna nastąpić 
przed wykonaniem podziału działki na 
działki budowlane; 

b) uzgodnienie przebudowy lub likwidacji 
drenaďu rolnego z właċciwym zarządcą 
rowów, melioracji i urządzeĉ wodnych; 
dopuszcza sić, w przypadku braku koli-
zji z istniejącym lub projektowanym 
zagospodarowaniem działki budowla-
nej, odstąpienie od przebudowy lub li-
kwidacji urządzeĉ melioracyjnych za 
zgodą właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych; 

c) uzgodnienie projektu planowanych in-
westycji (w tym inwestycji liniowych) 
na etapie pozwolenia na budowć lub 
zgłoszenia z właċciwym zarządcą me-
lioracji i urządzeĉ wodnych; 

d) po zmianie sposobu uďytkowania grun-
tów rolnych zmeliorowanych - wystą-
pienie do właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych o wy-
kreċlenie z ewidencji urządzeĉ meliora-
cji szczegółowych powierzchni zajćtych 
na cele pozarolnicze; 

e) utrzymanie urządzeĉ melioracyjnych 
przez właċcicieli działek, na których 
zlokalizowane są urządzenia meliora-
cyjne, naprawć i konserwacjć urządzeĉ 
melioracyjnych w granicach własnej 
działki, w terminach i z czćstotliwoċcią 
zapewniającą ich dobry stan techniczny 
(nie rzadziej niď raz w roku kalendarzo-
wym); 

2) zakazuje sić lokalizacji budynków w odle-
głoċci mniejszej niď: na terenie 1MNe - 
20m od brzegu stawów dla działek ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1.2, 
1.3, 1.4 oraz zgodnie z nieprzekraczalną li-
nią zabudowy, dla działek oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1.12, 1.13. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskačniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych, bezpoċrednio z dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 

a) dla terenu 1MNe – z dróg publicznych: 
2KDL, 4KDD, 6KDD lub bezpoċrednio z 
dróg wewnćtrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 16KDW, 
17KDW, 19KDW; dla działki oznaczonej 
symbolem 1.8 dopuszcza sić obsługć 
komunikacyjną z dróg wewnćtrznych 
nie wyznaczonych w planie; 

b) dla terenu 2MNe - z drogi publicznej 
6KDD; 

c) dla terenu 3MNe - z dróg publicznych: 
6KDD, 7KDD;  

d) dla terenu 4MNe – z dróg publicznych: 
6KDD, 7KDD; 

e) dla terenu 5MNe – z dróg publicznych: 
6KDD, 8KDD; dopuszcza sić obsługć 
komunikacyjną z działek o istniejącym 
przeznaczeniu komunikacyjnym, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 
5.4, 5.5; 

f) dla terenu 6MNe – z drogi publicznej 
8KDD; dopuszcza sić obsługć komuni-
kacyjną z działki o istniejącym przezna-
czeniu komunikacyjnym, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 6.4; 
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g) dla terenu 7MNe – z dróg publicznych: 
6KDD, 8KDD lub bezpoċrednio z drogi 
wewnćtrznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 28KDW; dopuszcza 
sić obsługć komunikacyjną z działki o 
istniejącym przeznaczeniu komunika-
cyjnym, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 7.8; 

2) dopuszcza sić wydzielenie dróg we-
wnćtrznych nie wyznaczonych w planie 
(lub poszerzenie działek komunikacyjnych 
stanowiących dojazd do działek budowla-
nych) o szerokoċci nie mniejszej niď 5m; 

3) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie: 

a) w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej – minimum  
2 miejsca postojowe/lokal mieszkalny; 

b) w zabudowie o przeznaczeniu usług tu-
rystyki – 1 miejsce postojowe/na kaďde 
2 miejsca noclegowe, 

c) w zabudowie usługowej – 3 miejsca 
postojowe i 1 miejsce postojowe dla 
samochodów, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne/na kaďde roz-
poczćte 100m2 powierzchni uďytkowej; 
dla obiektów mniejszych niď 100m2 mi-
nimum 2 miejsca postojowe i 1 miejsce 
postojowe dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne; 

4) w przypadku realizacji na działce budow-
lanej zabudowy mieszkaniowej oraz usług 
lub usług turystyki, miejsca postojowe na-
leďy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla 
kaďdego przeznaczenia. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uďytkowania terenów: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów reali-
zowanych na potrzeby budowy w grani-
cach działki budowlanej, na której reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w okre-
sie waďnoċci pozwolenia na budowć. 

§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
8MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 
22MN, 23MN ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej re-
alizacjć jednego budynku o przeznacze-
niu podstawowym mieszkalnym oraz 
jednego budynku gospodarczego; 

2) nakazuje sić na działce budowlanej reali-
zacjć budynku o przeznaczeniu podsta-
wowym mieszkalnym jako budynku 
wolno stojącego; 

3) dopuszcza sić w budynku o przeznacze-
niu mieszkalnym realizacjć jednego loka-
lu o przeznaczeniu usługowym; 

4) dopuszcza sić realizacjć budynku go-
spodarczego, jako budynku wolno stoją-
cego; dopuszcza sić realizacjć pomiesz-
czeĉ gospodarczych jako wbudowanych 
w bryłć budynku mieszkalnego; 

5) dopuszcza sić realizacjć usług wyłącznie 
jako wbudowanych w bryłć budynku 
mieszkalnego o powierzchni nie przekra-
czającej 30% powierzchni uďytkowej bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym; 

6) dopuszcza sić dla budynków istniejących 
moďliwoċć remontu, nadbudowy i wy-
miany dachu; rozbudowć i nadbudowć 
takich budynków naleďy wykonać z za-
chowaniem dla rozbudowywanych czć-
ċci budynków wyznaczonych na rysunku 
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy 
oraz okreċlonych w planie odległoċci od 
linii rozgraniczającej drogi wewnćtrznej 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

7) nakazuje sić zachowanie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy wyznaczonych na 
rysunku planu; 

8) dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ infra-
struktury technicznej oraz stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV pomićdzy nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy a li-
niami rozgraniczającymi tereny dróg pu-
blicznych; 

9) w przypadku wydzielenia dróg we-
wnćtrznych nie wyznaczonych w planie, 
nakazuje sić lokalizacjć zabudowy w od-
ległoċci co najmniej 5m od granicy tej 
drogi; 

10) dopuszcza sić dla budynków istnieją-
cych, które są połoďone pomićdzy linia-
mi zabudowy a liniami rozgraniczający-
mi dróg moďliwoċć remontu, nadbudo-
wy i wymiany dachu; rozbudowć i nad-
budowć takich budynków naleďy wyko-
nać z zachowaniem dla rozbudowywa-
nych czćċci budynków wyznaczonych na 
rysunku planu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy; 
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11) zakazuje sić: 

a) lokalizacji na działce budowlanej 
wolno stojących reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o 
powierzchni łącznej wićkszej niď 4m2; 

c) lokalizacji reklam o treċci innej niď 
prowadzona działalnoċć gospodarcza 
na terenie, na którym lokalizowana 
jest reklama; dopuszcza sić reklamy 
okolicznoċciowe i informacje przyjćte 
w systemie przestrzennej informacji 
gminnej; 

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

12) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomoċci 
ogrodzeniem o maksymalnej wysokoċci 
do 1,5m od poziomu gruntu rodzimego, 
z aďurowym wypełnieniem; 

13) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić przeċwitów umoď-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza: 

a) 25% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego lub z tworzyw 
sztucznych; 

b) 70% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki; 

14) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

15) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
ďywopłotu; 

16) w przypadku realizacji ogrodzenia w linii 
rozgraniczającej dróg nakazuje sić jego 
lokalizacjć w linii rozgraniczającej tych 
dróg; 

17) ustala sić nastćpujące szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci: 

a) ustala sić wielkoċć nowo wydzielanej 
działki budowlanej nie mniejszą niď 
1000m2; 

b) ustala sić szerokoċć frontu nowo wy-
dzielonej działki budowlanej nie 
mniejszą niď 20m (nie dotyczy szero-
koċci frontu nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych z działki dzielonej 

oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 21.2 zlokalizowanej na terenie 
21MN, przy podziale której konieczne 
jest wykonanie dojazdu do budynku); 

c) nowe granice podziału muszą być 
prostopadłe lub równoległe do co 
najmniej jednej istniejącej granicy 
działki dzielonej; 

d) ustala sić obsługć komunikacyjną 
kaďdej nowo wydzielonej działki wy-
łącznie z wyznaczonych w planie dróg 
publicznych, z wyznaczonych w pla-
nie dróg wewnćtrznych lub z działek 
komunikacyjnych do których działki 
mają dostćp (pod warunkiem, ďe sze-
rokoċć istniejącej działki komunika-
cyjnej jest zgodna z przepisami od-
rćbnymi), dopuszcza sić równieď ob-
sługć komunikacyjną z dróg we-
wnćtrznych nie wyznaczonych w pla-
nie zgodnie z zapisem pkt 17, lit.g; 

e) dopuszcza sić wykorzystanie do ce-
lów budowlanych działek wydzielo-
nych na podstawie prawomocnych 
decyzji administracyjnych, pod wa-
runkiem stosowania pozostałych 
okreċlonych w planie parametrów i 
wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

f) dopuszcza sić wydzielenie nowych 
działek o powierzchni i parametrach 
innych niď okreċlone w planie wy-
łącznie dla potrzeb lokalizacji urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej oraz 
jako poszerzenie dróg lub drogi we-
wnćtrzne; 

g) na terenach oznaczonych symbolami: 
13MN - dla działki o symbolu 13.3 i na 
całym terenie 17MN dopuszcza sić 
wydzielenie nowych dróg wewnćtrz-
nych, nie wyznaczonych w planie, o 
minimalnej szerokoċci – 5m; 

h) w przypadku gdy istniejąca działka 
komunikacyjna nie ma parametrów 
okreċlonych w przepisach odrćbnych 
(okreċlających minimalne szerokoċci 
dojazdu do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) naleďy wydzielić dro-
gć wewnćtrzną zgodnie z ustaleniami 
pkt 17, lit.g; 

i) wymienione poniďej działki mogą 
stanowić działki budowlane dopiero 
po połączeniu z jedną z działek są-
siednich w jedną nieruchomoċć: 
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- na terenie 8MN, działki oznaczone 
symbolami: 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 
oznaczone graficznie na rysunku 
planu, 

- na terenie 12MN, działki oznaczo-
ne symbolami: 12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, ozna-
czone graficznie na rysunku planu, 

- na terenie 17MN, działki oznaczo-
ne symbolami: 17.12, 17.13, ozna-
czone graficznie na rysunku planu, 

- na terenie 18MN, działki oznaczo-
ne symbolami: 18.3, 18.4, ozna-
czone graficznie na rysunku planu, 

- na terenie 21MN, działki oznaczo-
ne symbolami: 21.1, 21.2, 21.3, 
21.4, 21.11, oznaczone graficznie 
na rysunku planu. 

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

1) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych w wielkoċci 
50% powierzchni tej działki; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko oraz przedsićwzićć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, okreċlonych na 
podstawie przepisów szczególnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej; 

3) zakazuje sić wprowadzania ċcieków by-
towych i komunalnych (nieoczyszczo-
nych i oczyszczonych) do wód po-
wierzchniowych i do gruntu oraz two-
rzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów i zbiorników z tymi ċciekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na ċrodowi-
sko w sposób przekraczający dopusz-
czalne wielkoċci emisji substancji i ener-
gii, w szczególnoċci dotyczące wytwa-
rzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

5) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane przed spływem wód opadowych; 

6) dopuszcza sić budowć na działce zbior-
ników retencyjnych o powierzchni nie 
wićkszej niď 30m2 zbierających wody 
opadowe z terenu działki budowlanej; 

7) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu dopuszcza sić realizacjć 
podmurówki z przerwami umoďliwiają-
cymi migracjć drobnym przedstawicie-
lom fauny, w szczególnoċci płazom, ga-
dom i drobnym ssakom; maksymalna 
wysokoċć podmurówki 0,3m (z wyjąt-
kiem ogrodzeĉ realizowanych w tere-
nach oznaczonych symbolami: 22MN, 
23MN w granicy z terenem oznaczonym 
symbolem 30ZL); 

8) w terenach oznaczonych symbolami: 
22MN i 23MN w granicy z terenem ozna-
czonym symbolem 30ZL zakazuje sić re-
alizacji podmurówki; 

9) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 
zakazuje sić przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu okreċlonych w 
przepisach szczególnych; 

10) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie od-
padów w 4 typach oznaczonych pojem-
ników przystosowanych do ich groma-
dzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko; 

b) na surowce wtórne; 

c) na odpady organiczne przeznaczone 
do kompostowania; 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne, 
powstałe w gospodarstwie domo-
wym (w przypadku ich powstawania); 

11) odbiór i usuwanie odpadów zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjćtym w go-
spodarce komunalnej gminy. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym 
nie wićkszą niď 10m – 2 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze uďytkowe 
lub nieuďytkowe), rzćdną parteru mak-
simum 0,5m ponad gruntem rodzimym; 

2) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku gospodarczego nie wićkszą niď 
6m, 1 kondygnacja nadziemna; 

3) zakazuje sić realizacji kondygnacji pod-
ziemnych; 

4) w przypadku realizacji wićcej niď jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego materiału i w takiej sa-
mej kolorystyce; 
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5) w przypadku realizacji wićcej niď jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
koĉczenie elewacji budynków takim sa-
mym materiałem wykoĉczeniowym, o 
takiej samej kolorystyce; dopuszcza sić 
kolorystykć budynków naturalną, dosto-
sowaną do koloru pokrycia dachowego; 
dopuszcza sić stosowanie barw w od-
cieniach pastelowych, odcieniach szaro-
ċci, koloru białego z wykorzystaniem 
materiałów naturalnych (np.: kamieĉ, 
drewno, cegła), jako elementów kształ-
towania lub akcentowania elewacji; za-
kazuje sić stosowania jaskrawych kolo-
rów; 

6) dla zachowania jednorodnej całoċci ar-
chitektonicznej bryły budynków przebu-
dowywanych lub budynków rozbudo-
wywanych dopuszcza sić stosowanie 
maksymalnej wysokoċci budynku wićk-
szej niď 10m przy zachowaniu maksi-
mum 2 kondygnacji nadziemnych, kąta 
spadku połaci dachowych mniejszego 
niď 25º oraz stosowanie dachów płaskich 
o nachyleniu jakie wystćpuje w rozbu-
dowywanym lub przebudowywanym 
budynku; w przypadku wymiany istnie-
jących budynków nakazuje sić stosowa-
nie zasad ustalonych w planie; 

7) zakazuje sić stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne itp.) i blach jako materiału 
wykoĉczeniowego elewacji budynku 
oraz docelowo papy jako pokrycia da-
chowego; 

8) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie 25º- 
45º; dopuszcza sić kolorystykć pokrycia 
dachowego w odcieniach ciemnej czer-
wieni, brązu, zieleni i szaroċci; 

9) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – 40% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

10) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy 0,3. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenie 8MN, objćtym granicami otuli-
ny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) oraz objćtym granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOChK), obowiązuje zagospodarowanie 
terenów zgodnie z przepisami odrćbnymi 

z zakresu ochrony ċrodowiska oraz przepi-
sami odrćbnymi, obowiązującymi w gra-
nicach ChPK oraz obszaru WOCHK; ustala 
sić w szczególnoċci zakaz: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych, 

e) utrzymywania otwartych rowów ċcie-
kowych i zbiorników ċciekowych. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów i ograniczenia w ich uďytkowaniu: 

1) na terenach: 8MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 22MN, oznaczonych na ry-
sunku planu granicami terenów zmelio-
rowanych, bćdących w zasićgu oddziały-
wania urządzeĉ melioracyjnych figurują-
cych w ewidencji właċciwego zarządcy 
rowów i melioracji wodnych nakazuje sić: 

a) przebudowć lub likwidacjć drenaďu 
rolnego z nakazem zachowania jego 
dalszego prawidłowego funkcjonowa-
nia na terenach przyległych do terenu, 
na którym realizuje sić przebudowć lub 
likwidacjć drenaďu rolnego; przebudo-
wa drenaďu rolnego powinna nastąpić 
przed wykonaniem podziału działki na 
działki budowlane; 

b) uzgodnienie przebudowy lub likwidacji 
drenaďu rolnego z właċciwym zarządcą 
rowów, melioracji i urządzeĉ wodnych; 
dopuszcza sić, w przypadku braku koli-
zji z istniejącym lub projektowanym 
zagospodarowaniem działki budowla-
nej, odstąpienie od przebudowy lub li-
kwidacji urządzeĉ melioracyjnych, za 
zgodą właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych; 
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c) uzgodnienie projektu planowanych in-
westycji (w tym inwestycji liniowych) z 
właċciwym zarządcą rowów, melioracji 
i urządzeĉ wodnych na etapie pozwo-
lenia na budowć lub zgłoszenia; 

d) po zmianie sposobu uďytkowania grun-
tów rolnych zmeliorowanych - wystą-
pienie do właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych o wy-
kreċlenie z ewidencji urządzeĉ meliora-
cji szczegółowych powierzchni zajćtych 
na cele pozarolnicze; 

e) utrzymanie urządzeĉ melioracyjnych 
przez właċcicieli działek, na których 
zlokalizowane są urządzenia meliora-
cyjne, naprawć i konserwacjć urządzeĉ 
melioracyjnych w granicach własnej 
działki, w terminach i z czćstotliwoċcią 
zapewniającą ich dobry stan techniczny 
(nie rzadziej niď raz w roku kalendarzo-
wym); 

2) w terenach oznaczonych symbolami: 
11MN, 15MN, 16MN, 19MN, 20MN, 21MN 
plan ustala maksymalny pas ochronny w 
pobliďu czynnych linii elektroenergetycz-
nych ċredniego napićcia 15kV, w odległo-
ċci po 6m od osi linii na stronć (całkowita 
szerokoċć strefy 12m); 

3) na terenach połoďonych w zasićgu pasa 
ochronnego linii energetycznych, ozna-
czonych na rysunku planu, do czasu ich 
przebudowy lub likwidacji ustala sić zakaz 
realizacji budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi; 

4) dopuszcza sić weryfikowanie powyďszych 
stref od linii energetycznych ċredniego 
napićcia w decyzjach o pozwolenie na bu-
dowć, po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskačniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych, bezpoċrednio z dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 

a) dla terenu 8MN – z drogi publicznej, 
oznaczonej symbolem 1KDZ – nakazuje 
sić obsługć tylko dla tych działek, które 
nie mają bezpoċredniego dostćpu ko-
munikacyjnego z niďej sklasyfikowanej 
drogi publicznej, wewnćtrznej lub wy-
znaczonej działki drogowej do której 
nowo wydzielona działka ma dostćp; z 
dróg publicznych, oznaczonych symbo-
lami: 2KDL, 4KDD, 6KDD lub z dróg 
wewnćtrznych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 15KDW i 18KDW; 
dopuszcza sić obsługć komunikacyjną 

z działek o istniejącym przeznaczeniu 
komunikacyjnym, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 8.9, 8.22, 8.23, 
8.24; 

b) dla terenu 11MN - z drogi publicznej, 
oznaczonej symbolem 1KDZ – nakazuje 
sić obsługć tylko dla tych działek, które 
nie mają bezpoċredniego dostćpu ko-
munikacyjnego z niďej sklasyfikowanej 
drogi publicznej, wewnćtrznej lub wy-
znaczonej działki drogowej, do której 
nowo wydzielona działka ma dostćp; z 
dróg publicznych, oznaczonych symbo-
lami: 5KDD, 6KDD lub z drogi we-
wnćtrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 20KDW; dopuszcza sić ob-
sługć komunikacyjną z działki o istnie-
jącym przeznaczeniu komunikacyjnym, 
oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 11.4; 

c) dla terenu 12MN – z dróg publicznych 
oznaczonych symbolami: 5KDD, 7KDD; 

d) dla terenu 13MN – z dróg publicznych 
oznaczonych symbolami: 5KDD, 6KDD, 
7KDD lub z drogi wewnćtrznej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 
21KDW, na działce o symbolu 13.3 dla 
obsługi komunikacyjnej nowych dzia-
łek budowlanych dopuszcza sić wy-
dzielenie nowej drogi wewnćtrznej nie 
pokazanej na rysunku planu; 

e) dla terenu 14MN – z dróg publicznych 
oznaczonych symbolami: 5KDD, 6KDD 
lub z drogi wewnćtrznej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 21KDW, 

f) dla terenu 15MN - z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 1KDZ – nakazuje 
sić obsługć tylko dla tych działek, które 
nie mają bezpoċredniego dostćpu ko-
munikacyjnego z niďej sklasyfikowanej 
drogi publicznej; z dróg publicznych, 
oznaczonych symbolami: 5KDD, 9KDD, 
10KDD; 

g) dla terenu 16MN – z dróg publicznych: 
5KDD, 9KDD lub z drogi wewnćtrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 23KDW; 

h) dla terenu 17MN - z dróg publicznych: 
5KDD, 6KDD, 11KDD lub z drogi we-
wnćtrznej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 22KDW; dopuszcza sić 
obsługć komunikacyjną z działek o ist-
niejącym przeznaczeniu komunikacyj-
nym, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 17.3, 17.11, lub obsługć 
komunikacyjną nowych działek budow-
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lanych poprzez wydzielenie nowych 
dróg wewnćtrznych nie pokazanych na 
rysunku planu, w tym poszerzenie ist-
niejących działek drogowych do min. 
5m; 

i) dla terenu 18MN - z drogi publicznej, 
oznaczonej symbolem 1KDZ – nakazuje 
sić obsługć tylko dla tych działek, które 
nie mają bezpoċredniego dostćpu ko-
munikacyjnego z niďej sklasyfikowanej 
drogi publicznej, wewnćtrznej lub wy-
znaczonej działki drogowej do której 
nowo wydzielona działka ma dostćp; z 
dróg publicznych, oznaczonych symbo-
lami: 3KDL, 9KDD, 10KDD lub z dróg 
wewnćtrznych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 24KDW, 26KDW; 

j) dla terenu 19MN - z dróg publicznych: 
5KDD, 9KDD lub z dróg wewnćtrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 23KDW, 25KDW; dopuszcza sić 
obsługć komunikacyjną z działki o ist-
niejącym przeznaczeniu komunikacyj-
nym, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 19.4; 

k) dla terenu 20MN - z dróg publicznych: 
5KDD, 9KDD lub z dróg wewnćtrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 25KDW, 27KDW; 

l) dla terenu 21MN - z dróg publicznych: 
3KDL, 5KDD, 9KDD lub z drogi we-
wnćtrznej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 27KDW; 

m) dla terenu 22MN - z dróg publicznych: 
5KDD, 6KDD, 11KDD; 

n) dla terenu 23MN – z dróg publicznych: 
3KDL, 5KDD, 6KDD; 

2) zakazuje sić włączenia dróg wewnćtrznych 
w drogć oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDZ; 

3) dopuszcza sić wydzielanie dróg we-
wnćtrznych (lub poszerzenie działek ko-
munikacyjnych stanowiących dojazd do 
działek budowlanych) o szerokoċci nie 
mniejszej niď 5m; 

4) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie: 

a) w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – minimum 2 miejsca postojo-
we/lokal mieszkalny; 

b) w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z wbudowanymi usługami –  
3 miejsca postojowe/na kaďde rozpo-

czćte 100m2 powierzchni uďytkowej; 
dla obiektów mniejszych niď 100m2 mi-
nimum 2 miejsca postojowe, w tym  
1 miejsce postojowe dla samochodów, 
z których korzystają osoby niepełno-
sprawne. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uďytkowania terenów: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów reali-
zowanych na potrzeby budowy w grani-
cach działki budowlanej, na której reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w okre-
sie waďnoċci pozwolenia na budowć. 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MN 
i 10MN ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna bličniacza. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej reali-
zacjć jednego budynku o przeznaczeniu 
podstawowym mieszkalnym; 

2) dopuszcza sić na działce budowlanej reali-
zacjć budynku o przeznaczeniu podstawo-
wym w granicy z jedną z działek budowla-
nych sąsiednich; 

3) zakazuje sić realizacji budynku gospo-
darczego jako budynku wolno stojącego; 
dopuszcza sić realizacjć pomieszczeĉ go-
spodarczych jako wbudowanych w bryłć 
budynku mieszkalnego; 

4) nakazuje sić przy realizacji budynków za-
chowanie nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, wyznaczonych na rysunku planu; 

5) dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ infra-
struktury technicznej oraz stacji transforma-
torowych 15/0,4kV pomićdzy nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy a liniami roz-
graniczającymi tereny dróg publicznych; 

6) w przypadku wydzielenia dróg wewnćtrz-
nych nie wyznaczonych w planie, nakazuje 
sić lokalizacjć zabudowy w odległoċci co 
najmniej 4m od granicy działki komunika-
cyjnej; 

7) zakazuje sić: 

a) lokalizacji na działce budowlanej wolno 
stojących reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o po-
wierzchni łącznej wićkszej niď 4m2; 

c) lokalizacji reklam o treċci innej niď pro-
wadzona działalnoċć gospodarcza na te-
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renie, na którym lokalizowana jest re-
klama; dopuszcza sić reklamy okoliczno-
ċciowe i informacje przyjćte w systemie 
przestrzennej informacji gminnej; 

d) lokalizacji reklam na drzewach i w zasić-
gu ich koron; 

8) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomoċci 
ogrodzeniem o maksymalnej wysokoċci do 
1,6m od poziomu gruntu rodzimego z aďu-
rowym wypełnieniem przćseł; 

9) ustala sić w ogrodzeniu minimalną łączną 
powierzchnić przeċwitów, umoďliwiających 
naturalny przepływ powietrza: 

a) 25% powierzchni aďurowej czćċci ogro-
dzenia mićdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia drewnianego, mu-
rowanego lub z tworzyw sztucznych; 

b) 70% powierzchni aďurowej czćċci ogro-
dzenia mićdzy słupkami, w przypadku 
realizacji ogrodzenia metalowego lub 
siatki; 

10) zakazuje sić stosowania betonowych prefa-
brykatów w ogrodzeniach; 

11) zakazuje sić grodzenia działek budowlanych 
murem pełnym lub innym rodzajem ogro-
dzenia nieprzejrzystego; dopuszcza sić sto-
sowanie nieprzejrzystego ďywopłotu; 

12) w przypadku realizacji ogrodzenia w linii 
rozgraniczającej dróg nakazuje sić jego lo-
kalizacjć w linii rozgraniczającej tych dróg; 

13) ustala sić nastćpujące szczegółowe zasady i 
warunki scalania i podziału nieruchomoċci: 

a) ustala sić minimalną wielkoċć nowo wy-
dzielonej działki – 500m2; dopuszcza sić 
aby wielkoċć nowo wydzielonej działki 
róďniła sić w granicach tolerancji 10% od 
wyznaczonej w planie wielkoċci; 

b) ustala sić szerokoċć frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej minimum 
13,5m; 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lane wyznacza sić prostopadłe lub rów-
noległe do linii rozgraniczających drogi 
4KDD; 

d) dopuszcza sić wydzielanie nowych dróg 
wewnćtrznych, nie wyznaczonych w 
planie o minimalnej szerokoċci 5m; 

e) dopuszcza sić wydzielenie jednej działki 
budowlanej z przeznaczeniem pod infra-
strukturć techniczną o powierzchni 
mniejszej niď 500m2 oraz szerokoċci fron-
tu mniejszej niď 13,5m; 

f) działka oznaczona symbolem 9.3 w tere-
nie oznaczonym symbolem 9MN, ozna-
czona graficznie na rysunku planu, moďe 
stanowić działkć budowlaną dopiero po 
połączeniu z jedną z działek sąsiednich w 
jedną nieruchomoċć. 

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

1) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych w wielkoċci 
50% powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć ma-
jących zawsze znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziałujących na 
ċrodowisko, okreċlonych na podstawie 
przepisów odrćbnych, z wyjątkiem inwe-
stycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej; 

3) zakazuje sić wprowadzania ċcieków byto-
wych i komunalnych (nie oczyszczonych i 
oczyszczonych) do wód powierzchnio-
wych i do gruntu oraz tworzenia i utrzy-
mywania otwartych kanałów i zbiorników 
z tymi ċciekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na ċrodowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkoċci emisji substancji i energii, w 
szczególnoċci dotyczące hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczenia powie-
trza, gleb wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

5) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane przed spływem wód opadowych; 

6) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu dopuszcza sić realizacjć pod-
murówki z przerwami umoďliwiającymi 
migracjć drobnym przedstawicielom fau-
ny, w szczególnoċci płazom, gadom i 
drobnym ssakom; maksymalna wysokoċć 
podmurówki 0,3m; 

7) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; za-
kazuje sić przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu, okreċlonych w przepi-
sach szczególnych; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 
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a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko; 

b) na surowce wtórne; 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania; 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne, 
powstałe w gospodarstwie domowym 
(w przypadku ich powstawania); 

9) odbiór i usuwanie odpadów zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjćtym w go-
spodarce komunalnej gminy. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić maksymalną wysokoċć budynku 
o przeznaczeniu podstawowym nie wićcej 
niď 10m – 2 kondygnacje nadziemne (w 
tym poddasze uďytkowe lub nieuďytkowe), 
rzćdną parteru maksimum 0,5m ponad 
gruntem rodzimym; 

2) zakazuje sić realizacji kondygnacji pod-
ziemnych; 

3) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospadowych 
o równym kącie nachylenia odpowiadają-
cych sobie połaci w zakresie 25o– 45o; do-
puszcza sić kolorystykć w odcieniach 
ciemnej czerwieni, brązu, zieleni i szaroċci; 

4) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – 50% powierzchni działki budow-
lanej; 

5) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy – 0.5. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenie 10MN objćtym granicami otuli-
ny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) oraz objćtym granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOChK) obowiązuje zagospodarowanie 
terenów zgodnie z przepisami odrćbnymi 
z zakresu ochrony ċrodowiska oraz przepi-
sami odrćbnymi, obowiązującymi w gra-
nicach ChPK oraz obszaru WOCHK; ustala 
sić w szczególnoċci zakaz: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych; 

e) utrzymywania otwartych rowów ċcie-
kowych i zbiorników ċciekowych. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów i ograniczenia w ich uďytkowaniu: 

1) na terenach: 9MN i 10MN, na obszarach 
oznaczonych na rysunku planu granicami 
terenów zmeliorowanych, bćdących w za-
sićgu oddziaływania urządzeĉ melioracyj-
nych figurujących w ewidencji właċciwe-
go zarządcy rowów i melioracji wodnych 
nakazuje sić: 

a) przebudowć lub likwidacjć drenaďu 
rolnego z nakazem zachowania jego 
dalszego prawidłowego funkcjonowa-
nia na terenach przyległych do terenu 
na którym realizuje sić przebudowć lub 
likwidacjć drenaďu rolnego; przebudo-
wa drenaďu rolnego powinna nastąpić 
przed wykonaniem podziału działki na 
działki budowlane; 

b) uzgodnienie przebudowy lub likwidacji 
drenaďu rolnego z właċciwym zarządcą 
rowów, melioracji i urządzeĉ wodnych; 
dopuszcza sić, w przypadku braku koli-
zji z istniejącym lub projektowanym 
zagospodarowaniem działki budowla-
nej, odstąpienie od przebudowy lub li-
kwidacji urządzeĉ melioracyjnych za 
zgodą właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych; 

c) uzgodnienie projektu planowanych in-
westycji (w tym inwestycji liniowych) z 
właċciwym zarządcą rowów, melioracji 
i urządzeĉ wodnych na etapie pozwo-
lenia na budowć lub zgłoszenia; 

d) po zmianie sposobu uďytkowania grun-
tów rolnych zmeliorowanych - wystą-
pienie do właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych o wy-
kreċlenie z ewidencji urządzeĉ meliora-
cji szczegółowych powierzchni zajćtych 
na cele pozarolnicze; 
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e) nakazuje sić utrzymanie urządzeĉ me-
lioracyjnych przez właċcicieli działek na 
których zlokalizowane są urządzenia 
melioracyjne, naprawć i konserwacjć 
urządzeĉ melioracyjnych w granicach 
własnej działki, w terminach i z czćsto-
tliwoċcią zapewniającą ich dobry stan 
techniczny (nie rzadziej niď raz w roku 
kalendarzowym). 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskačniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych bezpoċrednio z dróg pu-
blicznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4KDD, 6KDD lub z wyznaczo-
nych dróg wewnćtrznych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 18KDW, 
19KDW; 

2) dopuszcza sić wydzielanie dróg we-
wnćtrznych - stanowiących dojazd do 
działek budowlanych o szerokoċci nie 
mniejszej niď 5m; 

3) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie minimum  
2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny. 

8. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 
uďytkowania terenów: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów reali-
zowanych na potrzeby budowy w grani-
cach działki budowlanej, na której reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w okre-
sie waďnoċci pozwolenia na budowć. 

§ 10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 24RM ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie ogrodniczym, w tym bu-
dynki gospodarskie, magazyn owoców, 
chłodnia i inne obiekty wynikające ze specja-
lizacji rolniczo – sadowniczej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
gospodarczej i gospodarskiej oraz jej wy-
mianć, przebudowć, rozbudowć i nadbu-
dowć; dla zachowania jednorodnej całoċci 
architektonicznej bryły budynków przebu-
dowywanych lub budynków rozbudowy-
wanych dopuszcza sić stosowanie mak-
symalnej wysokoċć budynku wićkszej niď 
10m przy zachowaniu iloċci dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, kąta spadku połaci 
dachowych mniejszych niď 25º oraz sto-

sowanie dachów płaskich, jeďeli takie wy-
stćpują w rozbudowywanym lub przebu-
dowywanym budynku; w przypadku wy-
miany budynków nakazuje sić stosowanie 
zasad przyjćtych w planie; 

2) nakazuje sić przy realizacji budynków za-
chowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, wyznaczonych na rysunku planu; 

3) dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ infra-
struktury technicznej oraz stacji transfor-
matorowych 15/0,4kV pomićdzy nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy a liniami 
rozgraniczającymi tereny dróg publicz-
nych; 

4) zakazuje sić: 

a) lokalizacji reklam wolno stojących; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o po-
wierzchni łącznej wićkszej niď 4m2; 

c) lokalizacji reklam o treċci innej niď 
prowadzona działalnoċć gospodarcza 
na terenie; dopuszcza sić reklamy oko-
licznoċciowe i informacje przyjćte w 
systemie przestrzennej informacji 
gminnej; 

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

5) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomoċci 
ogrodzeniem o maksymalnej wysokoċci 
do 1,8m od poziomu gruntu rodzimego z 
aďurowym wypełnieniem przćseł; 

6) zakazuje sić stosowania betonowych pre-
fabrykatów w ogrodzeniach; 

7) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodzajem 
ogrodzenia nieprzejrzystego; dopuszcza 
sić stosowanie nieprzejrzystego ďywopło-
tu; 

8) w przypadku realizacji ogrodzenia w linii 
rozgraniczającej dróg publicznych nakazu-
je sić jego lokalizacjć w linii rozgraniczają-
cej tych dróg; 

9) ustala sić nastćpujące szczegółowe zasa-
dy i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci: 

a) minimalną wielkoċć nowo wydzielanej 
działki budowlanej nie mniejszą niď 
3000m2; 

b) szerokoċć frontu nowo wydzielonej 
działki budowlanej nie mniejszą niď 
25m; 
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c) nowe granice podziału na działki bu-
dowlane muszą być prostopadłe lub 
równoległe do co najmniej jednej ist-
niejącej granicy działki dzielonej; 

d) dopuszcza sić wydzielenie nowych 
działek o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone w planie wyłącznie dla po-
trzeb lokalizacji urządzeĉ infrastruktury 
technicznej oraz jako poszerzenie dróg. 

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

1) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych w wielkoċci 
co najmniej 60% powierzchni tej działki; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziałują-
cych na ċrodowisko oraz przedsićwzićć 
mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, okreċlonych na 
podstawie przepisów odrćbnych, z wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej; 

3) zakazuje sić wprowadzania ċcieków by-
towych i komunalnych (oczyszczonych i 
nieoczyszczonych) do wód powierzch-
niowych i do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów i 
zbiorników z tymi ċciekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na ċrodowi-
sko w sposób przekraczający dopusz-
czalne wielkoċci emisji substancji i ener-
gii, w szczególnoċci dotyczące wytwa-
rzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

5) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje sić realizacjć pod-
murówki z przerwami umoďliwiającymi 
migracjć drobnym przedstawicielom 
fauny, w szczególnoċci płazom, gadom i 
drobnym ssakom; maksymalna wyso-
koċć podmurówki 0,5m; 

6) przyjmuje sić klasyfikacjć terenu w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku jak dla terenu przeznaczo-
nego na cele mieszkaniowo - usługowe; 
zakazuje sić przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu okreċlonych w 
przepisach szczególnych; 

7) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie od-
padów w 4 typach oznaczonych pojem-
ników przystosowanych do ich groma-
dzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko; 

b) na surowce wtórne; 

c) na odpady organiczne przeznaczone 
do kompostowania; 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne, 
powstałe w gospodarstwie domo-
wym (w przypadku ich powstawania); 

8) odbiór i usuwanie odpadów zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjćtym w go-
spodarce komunalnej gminy; 

9) dopuszcza sić budowć zbiorników reten-
cyjnych o powierzchni nie wićkszej niď 
100m2 zbierających wody opadowe z te-
renu zabudowy zagrodowej; 

10) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działek w sposób zabezpiecza-
jący sąsiednie działki budowlane przed 
spływem powierzchniowym wód opa-
dowych; 

11) nakazuje sić wyznaczenie, zgodne z 
obowiązującymi przepisami odrćbnymi, 
miejsca do przechowywania chemicz-
nych ċrodków odkaďających i dezynfek-
cyjnych; 

12) nakazuje sić wybudowanie specjalnych 
pojemników na odpady organiczne. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku o przeznaczeniu mieszkalnym w 
zabudowie zagrodowej nie wićkszą niď 
10m – 2 kondygnacje nadziemne (w tym 
poddasze uďytkowe lub nieuďytkowe), 
rzćdną parteru maksimum 0,5m ponad 
gruntem rodzimym; 

2) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku gospodarskiego nie wićkszą niď 
10m, 1 kondygnacja nadziemna; 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć bu-
dynku gospodarczego nie wićkszą niď 
6m, 1 kondygnacja nadziemna; 

4) zakazuje sić realizacji kondygnacji pod-
ziemnych; 

5) w przypadku realizacji wićcej niď jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego materiału i w takiej sa-
mej kolorystyce; 

6) w przypadku realizacji wićcej niď jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
koĉczenie elewacji budynków takim sa-
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mym materiałem wykoĉczeniowym, o 
takiej samej kolorystyce; dopuszcza sić 
kolorystykć budynków naturalną, dosto-
sowaną do koloru pokrycia dachowego; 
dopuszcza sić stosowanie barw w od-
cieniach pastelowych, odcieniach szaro-
ċci, koloru białego; zakazuje sić stoso-
wania jaskrawych kolorów; 

7) zakazuje sić stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne itp.) i blach jako materiału 
wykoĉczeniowego elewacji budynku 
oraz docelowo papy jako pokrycia da-
chowego; 

8) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie 25°-
45°; dopuszcza sić kolorystykć w odcie-
niach ciemnej czerwieni, brązu, zieleni i 
szaroċci; 

9) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – 30% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

10) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy 0,6. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów i ograniczenia w ich uďytkowaniu: 

1) na obszarach oznaczonych na rysunku 
planu granicami terenów zmeliorowa-
nych, bćdących w zasićgu oddziaływania 
urządzeĉ melioracyjnych figurujących w 
ewidencji właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych; nakazuje 
sić: 

a) w przypadku realizacji zabudowy kuba-
turowej – zagrodowej na działkach bu-
dowlanych - przebudowć lub likwidacjć 
drenaďu rolnego z nakazem zachowa-
nia jego dalszego prawidłowego funk-
cjonowania na terenach przyległych do 
terenu na którym realizuje sić przebu-
dowć lub likwidacjć drenaďu rolnego; 

b) uzgodnienie przebudowy lub likwidacji 
drenaďu rolnego z właċciwym zarządcą 
rowów, melioracji i urządzeĉ wodnych; 
dopuszcza sić w przypadku braku koli-
zji z istniejącym lub planowanym zago-
spodarowaniem działki budowlanej 
odstąpienie od przebudowy lub likwi-
dacji urządzeĉ melioracyjnych; 

c) uzgodnienie projektu planowanych in-
westycji (w tym inwestycji liniowych) 
na etapie pozwolenia na budowć lub 

zgłoszenia z właċciwym zarządcą ro-
wów, melioracji i urządzeĉ wodnych; 

d) po zmianie sposobu uďytkowania grun-
tów rolnych zmeliorowanych - wystą-
pienie do właċciwego zarządcy rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych o wy-
kreċlenie z ewidencji urządzeĉ meliora-
cji szczegółowych powierzchni zajćtych 
na cele pozarolnicze; 

e) utrzymanie urządzeĉ melioracyjnych 
przez właċcicieli działek, na których 
zlokalizowane są urządzenia meliora-
cyjne, naprawć i konserwacjć urządzeĉ 
melioracyjnych w granicach własnej 
działki, w terminach i z czćstotliwoċcią 
zapewniającą ich dobry stan techniczny 
(nie rzadziej niď raz w roku kalendarzo-
wym); 

2) ustala sić maksymalny pas ochronny w 
pobliďu czynnych linii elektroenergetycz-
nych ċredniego napićcia 15kV, w odległo-
ċci po 6 m od osi linii na stronć (całkowita 
szerokoċć strefy 12m); 

3) na terenach połoďonych w zasićgu pasa 
ochronnego linii energetycznych, ozna-
czonych na rysunku planu, do czasu ich 
przebudowy lub likwidacji ustala sić zakaz 
realizacji budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi; 

4) dopuszcza sić weryfikowanie powyďszych 
stref od linii energetycznych ċredniego 
napićcia w decyzjach o pozwolenie na bu-
dowć, po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskačniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną terenu, 
bezpoċrednio z dróg publicznych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 
1KDZ i 5KDD; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych na działce budowlanej w zabudowie 
mieszkaniowej zagrodowej w liczbie: 

a) dla samochodów osobowych – mini-
mum 2 miejsca postojowe/1 lokal 
mieszkalny; 

b) dla samochodów osobowych – mini-
mum 1 miejsce postojowe/2 osoby za-
trudnione w gospodarstwie rolniczym; 

c) dla samochodów cićďarowych – mini-
mum 2 miejsca postojowe na samo-
chody cićďarowe obsługujące prowa-
dzoną działalnoċć. 
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7. Zasady tymczasowego zagospodarowania i 

uďytkowania terenów; 

1) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów reali-
zowanych na potrzeby budowy w grani-
cach działki budowlanej na której realizo-
wana jest inwestycja docelowa, w okresie 
waďnoċci pozwolenia na budowć. 

§ 11. Dla terenów rolnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 25R, 26R ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu - teren rolniczy. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala sić maksymalną wysokoċć ogro-
dzenia 1,5m; 

2) zakazuje sić stosowania betonowych pre-
fabrykatów w ogrodzeniach; 

3) zakazuje sić lokalizacji reklam; 

4) podział nieruchomoċci ustala sić zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

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

1) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
terenu w wielkoċci co najmniej 90% po-
wierzchni terenu; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, okreċlonych na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej; 

3) zakazuje sić wprowadzania ċcieków byto-
wych i komunalnych (nie oczyszczonych i 
oczyszczonych) do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów i zbior-
ników z tymi ċciekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na ċrodowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkoċci emisji substancji i energii, w 
szczególnoċci dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, promieniowania, zanie-
czyszczenia powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

5) zakazuje sić wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzečbć terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym albo budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeĉ wodnych; 

6) zakazuje sić zmiany istniejących stosun-
ków wodnych, jeďeli zmiany te nie słuďą 
ochronie przyrody lub racjonalnej gospo-
darce rolnej; 

7) na terenie 26R dopuszcza sić ogrodzenie 
nieruchomoċci wyłącznie aďurowymi 
drewnianymi ogrodzeniami bez podmu-
rówki, umoďliwiającymi migracjć drob-
nym przedstawicielom fauny, w szczegól-
noċci płazom, gadom i drobnym ssakom; 

8) na terenie oznaczonym symbolem 25R 
dopuszcza sić realizacjć podmurówki w 
ogrodzeniu z przerwami umoďliwiającymi 
migracjć drobnym przedstawicielom fau-
ny, w szczególnoċci płazom, gadom i 
drobnym ssakom maksymalna wysokoċć 
podmurówki 0,3m. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje sić realizacji zabudowy; 

2) ustala sić maksymalną powierzchnić 
utwardzenia terenu – 10% powierzchni te-
renu. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenie 26R na obszarach objćtych 
granicami otuliny Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego (ChPK) oraz na terenach 
objćtych granicami Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu (WOChK) 
obowiązuje zagospodarowanie terenów 
zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 
ċrodowiska oraz przepisami odrćbnymi, 
obowiązującymi w granicach ChPK oraz 
obszaru WOCHK ustala sić w szczególno-
ċci zakaz: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 229 – 45713 – Poz. 7231 
 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych; 

e) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem na-
woďenia własnych gruntów rolnych; 

f) utrzymywania otwartych rowów ċcie-
kowych i zbiorników ċciekowych. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów i ograniczenia w ich uďytkowaniu: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu granicami terenów zmeliorowanych, 
bćdących w zasićgu oddziaływania urzą-
dzeĉ melioracyjnych figurujących w ewi-
dencji właċciwego zarządcy rowów i me-
lioracji wodnych nakazuje sić utrzymanie 
urządzeĉ melioracyjnych przez właċcicieli 
działek na których zlokalizowane są urzą-
dzenia melioracyjne oraz naprawć i kon-
serwacjć urządzeĉ melioracyjnych w gra-
nicach własnej działki, w terminach i z 
czćstotliwoċcią zapewniającą jego dobry 
stan techniczny (nie rzadziej niď raz w roku 
kalendarzowym). 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną tere-
nów, bezpoċrednio z projektowanych dróg 
publicznych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 5KDD, 6KDD i 8KDD. 

§ 12. Dla terenów lasów, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 27ZL, 28ZL, 29ZL, 
30ZL, 31ZL ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – szlaki tury-
styczne, ċcieďki edukacyjne, obiekty zwią-
zane z zagospodarowaniem turystycznym, 
rekreacyjnym i dydaktycznym z zakresu 
edukacji ekologicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala sić adaptacjć istniejących duktów 
leċnych z dopuszczeniem wykorzystania 
ich na ciągi pieszo - rowerowe i szlaki tu-
rystyczne; 

2) zakazuje sić wznoszenia obiektów kubatu-
rowych na stałe związanych z gruntem; 

3) zakazuje sić uszczuplania powierzchni la-
su, niszczenia oraz prowadzenia działaĉ 
osłabiających biologiczną odpornoċć 
drzewostanów; 

4) nakazuje sić zagospodarowanie i uďytko-
wanie terenów zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

5) nakazuje sić oznakowanie tablicami in-
formacyjnymi obiektów cennych przyrod-
niczo; 

6) zakazuje sić grodzenia i przegradzania te-
renu; 

7) zakazuje sić lokalizacji reklam. 

3. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku realizowania obiektów zago-
spodarowania turystycznego, rekreacyj-
nego i dydaktycznego z zakresu edukacji 
ekologicznej, w postaci elementów małej 
architektury nakazuje sić zastosowanie 
podstawowych materiałów budowlanych 
tj.: drewno, kamieĉ, cegła nietynkowana. 

4. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenach objćtych granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) oraz na terenach objćtych grani-
cami Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (WOChK) obowiązuje zago-
spodarowanie terenów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi z zakresu ochrony ċro-
dowiska oraz przepisami odrćbnymi, 
obowiązującymi w granicach ChPK oraz 
obszaru WOCHK, ustala sić w szczególno-
ċci zakaz: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych; 

e) utrzymywania otwartych rowów ċcie-
kowych i zbiorników ċciekowych. 
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5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: usta-

la sić obsługć komunikacyjną nieruchomoċci, 
bezpoċrednio z dróg publicznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2KDL, 
3KDL, 5KDD, 6KDD, 8KDD, 12KDD, 13KDP, 
14KDP lub z drogi wewnćtrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 28KDW; do-
puszcza sić obsługć komunikacyjną z istnie-
jącej działki o przeznaczeniu komunikacyj-
nym oznaczonej na rysunku planu symbolem 
6.4. 

§ 13. Dla terenów dolesieĉ oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 32DZL, 33DZL, 
34DZL, 35DZL, 36DZL, 37DZL, 38DZL, 39DZL 
ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren dole-
sienia; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – szlaki tury-
styczne, ċcieďki edukacyjne, obiekty zwią-
zane z zagospodarowaniem turystycznym, 
rekreacyjnym i dydaktycznym z zakresu 
edukacji ekologicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje sić wykonanie nasadzeĉ zieleni 
wysokiej; 

2) dopuszcza sić wykorzystanie terenu na 
ciągi pieszo - rowerowe i szlaki turystycz-
ne; 

3) zakazuje sić wznoszenia obiektów kubatu-
rowych na stałe związanych z gruntem; 

4) nakazuje sić zagospodarowanie i uďytko-
wanie terenu zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

5) zakazuje sić grodzenia i przegradzania te-
renu; 

6) zakazuje sić lokalizacji reklam. 

3. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku realizowania obiektów zago-
spodarowania turystycznego, rekreacyj-
nego i dydaktycznego z zakresu edukacji 
ekologicznej, w postaci elementów małej 
architektury nakazuje sić zastosowanie 
podstawowych materiałów budowlanych 
tj.: drewno, kamieĉ, cegła nie tynkowana. 

4. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

 

1) na terenach objćtych granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) oraz na terenach objćtych grani-
cami Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (WOChK) obowiązuje zago-
spodarowanie terenów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi z zakresu ochrony ċro-
dowiska oraz przepisami odrćbnymi, 
obowiązującymi w granicach ChPK oraz 
obszaru WOCHK, w szczególnoċci zakazu-
je sić: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych; 

e) utrzymywania otwartych rowów ċcie-
kowych i zbiorników ċciekowych. 

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi: 33DZL, 34DZL, 35DZL, 39DZL bezpo-
ċrednio z projektowanych dróg publicz-
nych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3KLD, 5KDD, 6KDD lub dla te-
renu 33DZL z ciągu pieszo – jezdnego 
14KDP; dopuszcza sić obsługć komunika-
cyjną terenu 37DZL z istniejącej działki o 
przeznaczeniu komunikacyjnym, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 6.4; 

2) tereny oznaczone symbolami: 32DZL, 
36DZL i 38DZL bćdą włączone w istniejące 
kompleksy leċne ZL i obsługiwane komu-
nikacyjnie na zasadach okreċlonych dla 
tych terenów, dopuszcza sić obsługć ko-
munikacyjną tych terenów poprzez są-
siednie działki budowlane zlokalizowane 
na terenach MNe. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 KDZ, 2 KDL, 3 KDL, 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 
11KDD, 12KDD, 13KDP, 14KDP, oraz dla dróg 
wewnćtrznych oznaczonych symbolami: 
15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 
20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 
25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW ustala sić: 

1. Układ dróg, zapewniający powiązanie z ukła-
dem zewnćtrznym oraz obsługć komunika-
cyjną terenów w obszarze objćtym planem, 
obejmujący drogi, oznaczone symbolami: 
1KDZ, 2KDL, 3KDL. 

2. Parametry techniczne dróg, oznaczonych na 
rysunku planu nastćpującymi symbolami, dla 
których ustala sić: 

1) 1 KDZ – klasć drogi zbiorczej, szerokoċć 
docelowa całego pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających 20m; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 – jedno jezdniowy, 
dwu pasowy. W granicach planu wyzna-
cza sić tylko wschodnią linić rozgranicza-
jącą drogi i pas terenu przeznaczonego 
pod drogć o szerokoċci od 10m do 12m, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu; 

2) 2 KDL - klasć drogi lokalnej, szerokoċć 
docelowa całego pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających 20m; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 – jedno jezdniowy, 
dwu pasowy. W granicach planu wyzna-
cza sić tylko południową linić rozgrani-
czającą drogi i pas terenu przeznaczone-
go pod drogć o szerokoċci 10m, posze-
rzony przy skrzyďowaniu z drogą 1KDZ, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu; 

3) 3 KDL - klasć drogi lokalnej, szerokoċć 
docelowa całego pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających 20m; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 – jedno jezdniowy, 
dwu pasowy. W granicach planu wyzna-
cza sić tylko północną linić rozgranicza-
jącą drogi i pas terenu przeznaczonego 
pod drogć o szerokoċci 10m, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu; 

4) 4 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy; 

5) 5 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy; 

6) 6 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy; 

7) 7 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy; 

8) 8 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy; 

9) 9 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy; 

10) 10 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, 
szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10m, przekrój poprzeczny drogi 1/2 – 
jedno jezdniowy, dwu pasowy; 

11) 11 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, 
szerokoċć w liniach rozgraniczających 
10m, przekrój poprzeczny drogi 1/2 – 
jedno jezdniowy, dwu pasowy; 

12) 12 KDD klasć drogi „D” – dojazdową, 
szerokoċć docelowa całego pasa drogo-
wego w liniach rozgraniczających 10m, 
przekrój poprzeczny drogi 1/2 – jedno 
jezdniowy, dwu pasowy. W granicach 
planu wyznacza sić tylko zachodnią linić 
rozgraniczającą drogi i pas terenu prze-
znaczonego pod drogć o szerokoċci od 
5m do 6m, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu; 

3. Ustala sić dla ciągów pieszo - jezdnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) 13KDP szerokoċci w granicach istniejącej 
działki drogowej o numerze ewidencyj-
nym 101; 

2) 14 KDP szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych 10m do wysokoċci północnej granicy 
z działką o numerze ewidencyjnym 6, po-
została czćċć ciągu o szerokoċci istniejącej 
działki drogowej (4m). 

4. Ustala sić parametry wyznaczonych w planie 
dróg wewnćtrznych: 

1) 15KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 8m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) 16KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 8m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) 17KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 
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4) 18KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) 19KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) 20KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) 21KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) 22KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) 23KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) 24KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

11) 25KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

12) 26KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

13) 27KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

14) 28KDW szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących 6m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) zakazuje sić: 

a) lokalizowania w przestrzeni dróg pu-
blicznych i dróg wewnćtrznych wolno 
stojących reklam; 

b) umieszczania reklam i informacji ko-
mercyjnej na ogrodzeniach z wyłącze-
niem informacji dopuszczonych przez 
system informacji w gminie; 

c) lokalizacji reklam na drzewach i w za-
sićgu ich koron; 

d) malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoċrednio na ogro-
dzeniach dostćpnych z przestrzeni dróg 
i ciągów pieszych. 

6. Parametry i wskačniki zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje sić zagospodarowanie i urządze-
nie powierzchni terenu przestrzeni ogól-
nodostćpnych w sposób umoďliwiający 
bezkolizyjne poruszanie sić po nich oso-
bom niepełnosprawnym; 

2) dopuszcza sić realizacjć w pasie drogo-
wym zieleni i urządzeĉ nie związanych z 
drogami i ich obsługą pod warunkiem, ďe: 

a) nie spowodują zagroďenia dla ruchu 
drogowego i pieszego oraz nie zakłócą 
wykonywania zadaĉ zarządu drogi; 

b) nie kolidują z istniejącą siecią infra-
struktury technicznej; 

c) zarządca lub właċciciel drogi wyrazi 
zgodć na ich realizacjć; 

3) nakazuje sić realizacjć przepustów pod 
utwardzonymi drogami słuďących bezkoli-
zyjnej migracji drobnych zwierząt; 

4) nakazuje sić stworzenie systemu odwad-
niania dróg ogólnodostćpnych, ogranicza-
jącego przedostawanie sić metali cićďkich 
oraz stałych zanieczyszczeĉ komunikacyj-
nych do powierzchni gleby w sąsiedztwie 
dróg, np. poprzez budowć osadników na 
drodze odprowadzania wody. 

7. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenach objćtych granicami otuliny 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
(ChPK) oraz na terenach objćtych grani-
cami Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (WOChK) obowiązuje zago-
spodarowanie terenów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi z zakresu ochrony ċro-
dowiska oraz przepisami odrćbnymi, 
obowiązującymi w granicach ChPK oraz 
obszaru WOCHK w szczególnoċci zakazuje 
sić: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ 
ċródpolnych, przydroďnych i nadwod-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeĉstwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

b) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub budo-
wą, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem, lub naprawą urządzeĉ wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeďeli zmiany te nie słuďą ochro-
nie przyrody lub racjonalnej gospodar-
ce rolnej, leċnej, wodnej lub rybackiej; 

d) likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania zbiorników wodnych oraz 
obszarów wodno – błotnych. 
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8. Zasady wyposaďenia dróg w infrastrukturć 

techniczną: 

1) ustala sić adaptacjć w liniach rozgranicza-
jących dróg, istniejących urządzeĉ nad-
ziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nu, z moďliwoċcią ich rozbudowy i prze-
budowy, ze wzglćdu na stan techniczny 
lub na kolizjć z istniejącym uzbrojeniem 
liniowym; 

2) nakazuje sić lokalizacjć projektowanych 
urządzeĉ liniowych nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów, z wyjątkiem 
przyłączy dla budynków i posesji, w li-
niach rozgraniczających dróg, przy za-
chowaniu wzajemnych, normatywnych 
odległoċci wynikających z przepisów od-
rćbnych; 

3) nakazuje sić realizacjć szafek gazowych i 
energetycznych na terenach zabudowy w 
ogrodzeniu zlokalizowanym w linii roz-
graniczającej drogi zapewniając do nich 
bezpoċredni dostćp; w pozostałych przy-
padkach w miejscu uzgodnionym z wła-
ċciwym zarządzającym sieci; 

4) nakazuje sić odprowadzanie wód desz-
czowych z powierzchni jezdni ulic, chodni-
ków i terenów utwardzonych poprzez ro-
wy infiltracyjno - retencyjne oraz studnie 
chłonne; odprowadzenie wód opadowych 
do istniejących rowów melioracyjnych 
dopuszcza sie na zasadach okreċlonych w 
przepisach odrćbnych; 

5) nakazuje sić instalowanie separatorów 
substancji ropopochodnych na odpływach 
wód opadowych ze szczelnie utwardzo-
nych placów i parkingów zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 

6) ustala sić realizacjć systemu uzbrojenia 
na warunkach okreċlonych poprzez wła-
ċciwego zarządcć dla danej sieci (syste-
mu). 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe w zakresie wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną 

§ 15.1.Ustala sić zaopatrzenie terenów w 
media techniczne poprzez istniejący, rozbudo-
wywany i projektowany system uzbrojenia, na 
warunkach okreċlonych poprzez właċciwego dla 
danej sieci (systemu) zarządcć. 

2. Nakazuje sić zachowanie w liniach rozgra-
niczających dróg, istniejących urządzeĉ nad-
ziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu, z 
moďliwoċcią ich rozbudowy i przebudowy, ze 
wzglćdu na stan techniczny lub na kolizjć z 
uzbrojeniem liniowym istniejącym. 

3. Nakazuje sić lokalizacjć projektowanych 
urządzeĉ liniowych nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla 
budynków i posesji, w liniach rozgraniczających 
dróg, wynikających z zachowania wzajemnych, 
normatywnych odległoċci z przepisów odrćb-
nych. 

4.Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak: stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie ċcie-
ków czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne 
na podstawie opracowaĉ technicznych, na ca-
łym obszarze objćtym planem, z wyjątkiem te-
renów lasów i terenów dolesieĉ. 

5. Nakazuje sić lokalizowanie przyłączenio-
wych szafek gazowych i energetycznych w 
ogrodzeniu frontowym, cokole ċciany zewnćtrz-
nej budynku lub miejscu uzgodnionym z zarząd-
cą sieci tak, aby był do nich zapewniony bezpo-
ċredni dostćp. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1) nakazuje sić zaopatrzenie w wodć docelowo 
z istniejącej gminnej sieci wodociągowej po-
przez jej rozbudowć; 

2) do czasu wybudowania gminnej sieci wodo-
ciągowej dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć 
z indywidualnych čródeł; nakazuje sić podłą-
czenie do gminnej sieci wodociągowej po jej 
zrealizowaniu; 

3) nakazuje sić wyposaďyć (projektowaną i roz-
budowywaną) sieć wodociągową w hydranty 
p. poď., zgodnie z przepisami szczególnymi; 

4) w przypadku przekroczenia wydajnoċci ko-
munalnej sieci wodociągowej, nakazuje sić 
zaopatrzyć w wodć na cele p. poď. i cele 
technologiczne poprzez budowć zbiorników 
retencyjnych lub indywidualnych ujćć wody. 

§ 17. W zakresie odprowadzania ċcieków: 

1) docelowo odprowadzanie ċcieków bytowych, 
komunalnych do sieci kanalizacji komunalnej 
i unieszkodliwianie ich na oczyszczalni ko-
munalnej na terenie gminnej oczyszczalni 
ċcieków; 

2) nakazuje sić podłączenie wszystkich nieru-
chomoċci do sieci kanalizacyjnej, po jej zre-
alizowaniu; 

3) do czasu wyposaďenia terenu w sieć kanali-
zacji sanitarnej dopuszcza sić odprowadzanie 
ċcieków do atestowanych, szczelnych zbior-
ników bezodpływowych z obowiązkiem okre-
sowego wywozu zgromadzonych nieczysto-
ċci do punktu zlewnego; 
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4) zakazuje sić wprowadzania oczyszczonych i 

nieoczyszczonych ċcieków do wód po-
wierzchniowych i do gruntu oraz utrzymy-
wania otwartych kanałów ċciekowych; 

5) zakazuje sić realizacji przydomowych oczysz-
czalni ċcieków. 

§ 18. W zakresie odprowadzania wód desz-
czowych: 

1) do czasu wybudowania systemu deszczowej 
kanalizacji gminnej dopuszcza sić odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych, po-
wierzchniowo na teren własnej działki lub do 
lokalnych systemów kanalizacji deszczowej, 
przy czym w przypadku wykorzystania mini-
malnej powierzchni biologiczne czynnej na 
terenie działki budowlanej naleďy przyjąć 
rozwiązania pozwalające na zagospodarowa-
nie wód we własnym zakresie, wykluczające 
zalewanie działek sąsiednich; 

2) wody opadowe i roztopowe pochodzące z 
powierzchni szczelnej terenów parkingów o 
powierzchni powyďej 0,1 ha, ujćte w szczelne 
otwarte lub zamknićte systemy kanalizacyjne 
nakazuje sić oczyszczać przed wprowadze-
niem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi dotyczącymi jakoċci ċcieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi; 

3) z terenów dróg nakazuje sić odprowadzać 
podczyszczone wody opadowe z ciągów ko-
munikacyjnych poprzez spływ powierzch-
niowy w oparciu o rowy przydroďne oraz in-
filtracjć wód deszczowych do gruntu; 

4) ustala sić docelowo odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych w oparciu o kana-
lizacjć deszczową projektowaną w sieciowym 
systemie deszczowej kanalizacji gminnej; 

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

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) zaopatrzenie w energić elektryczną z układu 
istniejącej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej ċredniego napićcia 15kV po jej roz-
budowie i przebudowie, w oparciu o istnieją-
ce i projektowane, zgodnie z koncepcją zasi-
lania w energić elektryczną, stacje transfor-
matorowe; 

2) nakazuje sić rozbudowć i przebudowć sieci, 
budowć urządzeĉ elektroenergetycznych 
oraz przyłączanie obiektów do sieci elektro-
energetycznej prowadzoną w uzgodnieniu i 
na warunkach okreċlonych przez właċciwego 

zarządcć sieci, według zasad okreċlonych w 
przepisach prawa elektroenergetycznego; 

3) nakazuje sić budowć liniowych odcinków 
sieci napowietrznej lub kablowej niskiego i 
ċredniego napićcia w liniach rozgraniczają-
cych dróg, w uzgodnieniu z właċciwym za-
rządcą sieci; 

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

5) plan dopuszcza, po wczeċniejszym uzgod-
nieniu za poċrednictwem gminy na etapie 
pozwolenia na budowć z właċciwym zarząd-
cą sieci, lokalizowanie stacji transformatoro-
wych 15/0,4kV (z wyjątkiem terenów ozna-
czonych symbolami: 27ZL, 28ZL, 29ZL, 30ZL, 
31ZL, 32DZL, 33DZL, 34DZL, 35DZL, 36DZL, 
37DZL, 38DZL, 39DZL). 

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny: 

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

2) ustala sić zaopatrzenie w gaz do celów go-
spodarczych i grzewczych z projektowanej 
sieci ċredniego ciċnienia, na warunkach 
okreċlonych przez zarządcć sieci; 

3) ustala sić budowć projektowanych gazocią-
gów w pasach ulicznych w liniach rozgrani-
czających dróg w odległoċci min. 0,5m od li-
nii ogrodzeĉ; 

4) ustala sić podłączenie odbiorców do sieci 
projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg, przy czym sieć naleďy projektować przy 
linii rozgraniczającej poza pasem jezdni; 

5) ustala sić na terenach zabudowy mieszka-
niowej i usługowej lokalizacjć szafek gazo-
wych (otwieranych na zewnątrz od strony 
ulicy) w linii ogrodzeĉ; w pozostałych przy-
padkach w miejscu uzgodnionym z zarządza-
jącym siecią gazową. 

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do ce-
lów grzewczych i ciepłej wody uďytkowej: 

1) nakazuje sić do celów grzewczych i ciepłej 
wody uďytkowej z lokalnych kotłowni i indy-
widualnych čródeł ciepła stosowanie kotłów 
posiadających certyfikaty bezpieczeĉstwa 
ekologicznego z zastosowaniem paliw 
grzewczych zapewniających wysoki stopieĉ 
czystoċci emisji spalin (tj. np.: gaz przewo-
dowy, olej nisko siarkowy, energia elektrycz-
na i inne čródła energii ekologicznie czystej); 
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2) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło energią 

pozyskiwaną ze čródeł odnawialnych tj.: 
energia słoĉca, biomasy itp. 

§ 22. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejącej kablo-
wej sieci telekomunikacyjnej; 

2) nakazuje sić docelową likwidacjć linii napo-
wietrznych; 

3) dopuszcza sić budowć sieci telekomunika-
cyjnej w liniach rozgraniczających dróg, na 
warunkach okreċlonych przez zarządcć sieci, 
w uzgodnieniu z właċciwym zarządcą drogi; 

4) dopuszcza sić obsługć abonentów za po-
ċrednictwem indywidualnych przyłączy, na 
warunkach okreċlonych przez zarządcć sieci. 

Rozdział 5 
Ustalenia końcowe 

§ 23. Wartoċć stawki procentowej, powstałej 
na skutek uchwalenia niniejszego planu słuďącej 
naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ċci nieruchomoċci, ustala sić w wysokoċci: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej, oznaczonej symbo-
lami od 1 MNe do 7 MNe – w wysokoċci 
20%; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 8MN oraz od 11MN do 23MN - w 
wysokoċci 20%; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej bličniaczej, 9MN i 10MN – w wyso-
koċci 25%; 

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej zagro-
dowej 24RM – w wysokoċci 10%; 

5) na terenach rolnych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 25R i 26R - w wysokoċci 
1%; 

6) na terenach dróg wewnćtrznych, oznaczo-
nych symbolami od 15KDW do 28KDW - w 
wysokoċci 10%; 

7) na terenach lasów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 27ZL do 31ZL oraz na 
terenach dolesieĉ, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 32DZL do 39DZL – w 
wysokoċci 0%, z uwagi na brak zmiany war-
toċci gruntów; 

8) na terenach dróg publicznych i na terenach 
ciągów pieszo - jezdnych – w wysokoċci 0%. 

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

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

 
1) Zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz.U. 
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2008r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413; Dz.U. z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; Dz.U. z 2011r. Nr 32, 
poz. 159. 

2) Zmiany: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011r. 
21, poz. 113. 
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