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UCHWAŁA Nr VII/47/2011 

RADY GMINY SOŃSK 

z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/288/2010 Rady Gminy w Sońsku z dnia 10 listopada 2010r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŎn. zm.) Rada Gminy SoŊsk uchwala, 
co nastňpuje:  

§ 1. W statucie Gminnego OŌrodka Pomocy 
Społecznej w SoŊsku wprowadzonym uchwałņ 
Nr LIII/288/2010 Rady Gminy SoŊsk z dnia  
10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statu-
tu Gminnego OŌrodka Pomocy Społecznej w 
SoŊsku wprowadza nastňpujņce zmiany: 

1. W § 1 ust. 2 dodaje siň pkt 5a w brzmieniu: 
5a) ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 2007r. o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póŎn. zm.). 

2. W § 6 pkt 6 dodaje siň wyrazy „oraz zadania 
zlecone ustawņ z dnia 7 wrzeŌnia 2007r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póŎn. zm.)”. 

3. § 18 otrzymuje nowe brzmienie: „OŌrodek we 
własnym zakresie prowadzi obsługň finan-
sowo - ksiňgowņ, natomiast obsługň kasowņ 
OŌrodka w zakresie zadaŊ własnych i zleco-
nych prowadzi Urzņd Gminy w SoŊsku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy SoŊsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Rafał Siwek 
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UCHWAŁA Nr IX/55/2011 

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU 

z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach:  
Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1, 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Zwoleniu uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Stwierdza siň zgodnoŌń czňŌciowych 
zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy ZwoleŊ dla wybranych 

obszarów zainwestowania w sołectwach: Most-
ki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne, 
o których mowa w § 2, z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy ZwoleŊ” uchwa-
lonego uchwałņ nr XVI/187/99 Rady Gminy i 
Miasta ZwoleŊ z dn. 29 grudnia 1999r. z póŎniej-
szymi zmianami. 

2. Uchwala siň czňŌciowe zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy ZwoleŊ dla wybranych obszarów zainwe-
stowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa 
Wola Nowa i Strykowice Błotne, zwane dalej w 
treŌci niniejszej uchwały „planem”. 
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3. Zgodnie z uchwałņ nr XLIV/344/2009 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 paŎdziernika 
2009r. o przystņpieniu do sporzņdzenia projektu 
planu, zmienionej uchwałņ nr LX/466/2010 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie zmiany ww. uchwały, plan obejmuje 
nastňpujņce, odrňbne obszary, zawierajņce 
działki lub czňŌci działek o numerach ewidencji 
gruntów odpowiednio: 

1) obszar 1: 3866/1, 3868/1, 3869/1 i 836/1 w 
sołectwie Mostki; 

2) obszar 2: 819/2, 819/3, 3437, 3438, 3439, 3440, 
3441/1, 3441/2, 3441/3, 3441/4, 3854/1, 3854/2, 
3854/3, 3854/4, 3854/5, 6647 i 4044/1 w sołec-
twie Mostki; 

3) obszar 3: 269, 273/1, 273/2 i 273/3 w sołectwie 
Paciorkowa Wola; 

4) obszar 4: 399 w sołectwie Strykowice Błotne. 

§ 2.1. Zapisy niniejszej uchwały stanowiņ 
czňŌń tekstowņ ustaleŊ planu, a jej integralnņ 
czňŌciņ jest rysunek planu wykonany w skali 1: 1 
000, stanowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami w rysunku 
planu sņ nastňpujņce oznaczenia graficzne: 

1) granice obszarów objňtych planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny; 

3) symbole literowe i numery terenów odno-
szņce ustalenia tekstowe planu do rysunku 
planu, 

4) linie zabudowy (obowiņzujņce i nieprzekra-
czalne), 

3. Oznaczenia graficzne niewymienione w 
ust. 2 majņ charakter informacyjny. 

4. Pozostałymi załņcznikami do niniejszej 
uchwały sņ: 

1) Załņcznik nr 2 – uzasadnienie stwierdzenia 
zgodnoŌci niniejszego planu z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny ZwoleŊ”, 

2) Załņcznik nr 3 – rozstrzygniňcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji in-
frastruktury technicznej z zakresu zadaŊ wła-
snych gminy. 

§ 3.1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o których mowa w § 2; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leŐy przez to rozumień przepisy ustaw i ak-
tów wykonawczych, w tym przepisy tech-
niczno-budowlane. 

4) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar o 
okreŌlonym przeznaczeniu i/lub sposobie 
zagospodarowania i uŐytkowania, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi oraz oznaczony symbolem litero-
wym lub literowo-cyfrowym; 

5) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to ro-
zumień łņcznie, jeŌli sņ okreŌlone dla dane-
go terenu: przeznaczenie podstawowe, a 
takŐe uzupełniajņce i/lub dopuszczalne; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień funkcje zagospodarowania, 
które przewaŐajņ na danym terenie pod 
wzglňdem zajmowanej powierzchni lub in-
tensywnoŌci zabudowy w okresie docelo-
wym realizacji planu lub ich realizacja wa-
runkuje realizacjň funkcji przeznaczenia 
uzupełniajņcego i/lub dopuszczalnego na 
tym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które moŐe byń realizowane 
w powiņzaniu z przeznaczeniem podsta-
wowym na danym terenie, na warunkach 
okreŌlonych w niniejszym planie; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, które mo-
Őe byń realizowane na danym terenie nieza-
leŐnie od przeznaczenia podstawowego i 
uzupełniajņcego, pod warunkiem spełnienia 
okreŌlonych w niniejszym planie wymagaŊ 
eliminujņcych moŐliwoŌń wystņpienia kolizji 
i konfliktów; 

9) liniach rozgraniczajņcych tereny – naleŐy 
przez to rozumień linie oddzielajņce na ry-
sunku planu tereny o róŐnym przeznaczeniu 
i/lub sposobie zagospodarowania i uŐytko-
wania; 

10) nowej zabudowie – naleŐy przez to rozu-
mień wszelkie obiekty budowlane, w tym 
czňŌci obiektów dobudowywane do zabu-
dowy istniejņcej, realizowane na zasadach 
okreŌlonych w planie; 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień wyznaczone w planie 
(oraz ewentualnie zdefiniowane w ustale-
niach planu dla budynków lub poszczegól-
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nych typów budynków, ogrodzeŊ, obiektów 
małej architektury itp.) linie ograniczajņce 
obszar, na którym na danej działce budow-
lanej dopuszcza siň wznoszenie nowej za-
budowy; linia nie dotyczy: balkonów, wyku-
szy, gzymsów, okapów, podokienników, 
zadaszeŊ nad wejŌciami, schodów ze-
wnňtrznych, pochylni, czňŌci podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowiņ inaczej; 

12) obowiņzujņcych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone w planie li-
nie ograniczajņce obszar, na którym na da-
nej działce budowlanej dopuszcza siň 
wznoszenie nowej zabudowy, na których 
naleŐy sytuowań nie mniej niŐ 50% długoŌci 
krawňdzi rzutów elewacji frontowych bu-
dynków projektowanych lub rozbudowy-
wanych; 

13) przestrzeniach publicznych – naleŐy przez to 
rozumień ogólnodostňpne: ciņgi piesze, 
ciņgi pieszo-jezdne, place i ulice, w tym 
zwłaszcza wchodzņce w skład wyznaczo-
nych w studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego obsza-
rów przestrzeni publicznej; 

14) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň 
gruntu, której wielkoŌń, cechy geometrycz-
ne, dostňp do drogi publicznej oraz wypo-
saŐenie w urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniajņ wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych wynikajņce z ustaleŊ ni-
niejszego planu oraz z przepisów szczegól-
nych i odrňbnych; 

15) frontach działek budowlanych – naleŐy 
przez to rozumień granice pomiňdzy tymi 
działkami i działkami lub liniami rozgrani-
czajņcymi ciņgów komunikacyjnych obsłu-
gujņcego przedmiotowe działki budowlane; 

16) granicach bocznych działek budowlanych – 
naleŐy przez to rozumień granice posiadajņ-
ce punkt wspólny z frontem przedmioto-
wych działek budowlanych; 

17) szerokoŌci działki budowlanej – naleŐy 
przez to rozumień najmniejszņ odległoŌń 
pomiňdzy granicami bocznymi działki bu-
dowlanej; 

18) powierzchni zabudowy (działki budowlanej 
lub terenu) – naleŐy przez to rozumień zajň-
tņ przez budynki powierzchniň odpowied-
nio: działki budowlanej lub terenu; 

19) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień całkowitņ wysokoŌń danego obiektu 
budowlanego mierzonņ od poziomu terenu 
do najwyŐszego punktu tego obiektu, a w 

przypadku budynków – wysokoŌń ich ele-
wacji mierzonņ od poziomu terenu przy 
najniŐej połoŐonym wejŌciu do budynku lub 
jego czňŌci, znajdujņcym siň na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do po-
ziomu najwyŐszej kalenicy dachu lub górnej 
krawňdzi najwyŐszej attyki tego budynku; 

20) budynku mieszkalnym wielorodzinnym - 
naleŐy przez to rozumień budynek słuŐņcy 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiņcy konstrukcyjnie samodzielnņ ca-
łoŌń, w którym wydzielono lub dopuszcza 
siň wydzielenie wiňcej niŐ dwu mieszkaŊ; 

21) usługach - naleŐy przez to rozumień poza-
rolniczņ działalnoŌń gospodarczņ, polegajņ-
cņ na handlu lub wykonywaniu wszelkiego 
rodzaju ŌwiadczeŊ dla ludnoŌci i podmio-
tów gospodarczych, w tym produkcji rze-
mieŌlniczej (w wypadku gdy jej detaliczny 
zbyt odbywa siň w miejscu wytworzenia 
produktu), prowadzonņ w samodzielnych 
obiektach budowlane lub wydzielonych 
pomieszczeniach w budynkach realizujņ-
cych takŐe funkcje inne niŐ usługowa; 

22) mieszkaniu integralnie zwiņzanym z prowa-
dzonņ działalnoŌciņ – naleŐy przez to rozu-
mień mieszkanie: 

a) właŌciciela podmiotu gospodarczego, 

b) stróŐa lub, 

c) technologa, o ile działalnoŌń wymaga ca-
łodobowego nadzoru technologicznego, 

  zlokalizowane na działce budowlanej, na 
której prowadzona jest dana działalnoŌń. 

23) otwartych miejscach postojowych (i/lub 
parkingowych) - naleŐy przez to rozumień 
miejsca przeznaczone do parkowania i/lub 
postoju samochodów, urzņdzone poza bu-
dynkami realizujņcymi przeznaczenie tere-
nów; 

24) wbudowanych miejscach parkingowych - 
naleŐy przez to rozumień miejsca przezna-
czone do parkowania samochodów urzņ-
dzone w budynkach realizujņcych przezna-
czenie terenów; 

25) przedsiňwziňciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) nieuciņŐliwych - naleŐy przez 
to rozumień działalnoŌń o ewentualnej 
uciņŐliwoŌci mieszczņcej siň w granicach 
własnej działki podmiotu realizujņcego 
przedsiňwziňcie, nie zaliczanņ, na podsta-
wie przepisów szczególnych i odrňbnych, 
do kategorii przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie lub zawsze znaczņco oddziaływań 
na Ōrodowisko i jednoczeŌnie nie zaliczonņ 
do kategorii zdefiniowanej w ust. 27 (przed-
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siňwziňcia (funkcje, usługi, produkcja itp.) o 
uciņŐliwoŌci „trudnomierzalnej”); 

26) przedsiňwziňciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) uciņŐliwych - naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń zaliczanņ, na podsta-
wie przepisów szczególnych i odrňbnych, 
do przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko oraz działal-
noŌń zaliczonņ, na podstawie ww. przepi-
sów do kategorii przedsiňwziňń mogņcych 
potencjalnie znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko; 

27) przedsiňwziňciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) o uciņŐliwoŌci „trudnomie-
rzalnej” – naleŐy przez to rozumień działal-
noŌń nie zaliczanņ, na podstawie przepisów 
szczególnych i odrňbnych, do kategorii 
przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie lub 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, zwiņzanņ z wystňpowaniem uciņŐliwo-
Ōci nie mieszczņcej siň w granicach działki 
budowlanej zajňtej pod ta działalnoŌń, wy-
wołujņcņ poza ta działkņ negatywne odczu-
cia na skutek zjawisk (woŊ, hałas, Ōwiatło, 
wibracje) wystňpujņcych powtarzalnie i 
uporczywie, w tym np.: produkcja lub prze-
twórstwo spoŐywcze, montaŐ autoalarmów, 
sklepy całodobowe, punkty sprzedaŐy na-
pojów alkoholowych, reklamy Ōwietlne, 
parkingi samochodów ciňŐarowych, stacje 
tankowania gazem, itp.; 

28) strefie bezpieczeŊstwa dla linii elektroener-
getycznych – naleŐy przez to rozumień stre-
fň oddziaływania linii Ōredniego i wysokie-
go napiňcia, zajmujņcņ pas terenu o okre-
Ōlonej szerokoŌci, który ze wzglňdu na 
ochronň przed promieniowaniem szkodli-
wym dla ludzi i Ōrodowiska oraz ze wzglňdu 
na potrzeby eksploatacyjne tych linii wy-
magajņ ustalania ograniczeŊ w zagospoda-
rowaniu terenu. 

2. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały uŐyty jest termin niewymieniony w ust. 
1, a zdefiniowany w przepisach ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 
2000r. poz. 1126 z póŎniejszymi zmianami) lub 
aktów wykonawczych do tych ustaw, termin ten 
naleŐy rozumień zgodnie z odpowiedniņ, ustalo-
na w ww. przepisach definicjņ. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 4.1. Ustalenia przeznaczenia i zasad zago-
spodarowania terenów dla obszarów objňtych 
planem okreŌla siň w podziale na: 

1) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
produkcji pozarolniczej – oznaczony symbo-
lem UP, 

2) teren zabudowy słuŐņcej produkcji rolniczej – 
oznaczony symbolem RP, 

3) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – 
oznaczone symbolem PU, 

4) teren zieleni urzņdzonej – oznaczony symbo-
lem ZP, 

5) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 
oznaczone symbolem R, 

6) teren drogi publicznej dojazdowej – oznaczo-
ny symbolem KD-D. 

2. Ustalenia ogólne, zawarte w niniejszym 
rozdziale obowiņzujņ dla całych obszarów objň-
tych planem, z wyjņtkiem przypadków, gdy usta-
lenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
stanowiņ inaczej. 

3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów uzupełniajņ, uŌciŌlajņ lub ograniczajņ 
ustalenia ogólne. 

4. Ustalenia szczegółowe w zakresie po-
wierzchni wyznaczanych terenów majņ charak-
ter orientacyjny, stosownie do potrzeb prognozy 
skutków finansowych uchwalenia niniejszego 
planu. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustaleniami 
niniejszego planu niezaleŐnie obowiņzujņ od-
powiednie procedury administracyjne, nakazy 
i/lub ograniczenia w zagospodarowaniu przewi-
dziane w przepisach szczególnych i odrňbnych 
oraz obowiņzujņce normy. 

6. Ze wzglňdu na istniejņce uwarunkowania, 
cel opracowania oraz okreŌlone w niniejszym 
planie przeznaczenie poszczególnych terenów, 
w jego ustaleniach nie zawarto regulacji w za-
kresie przewidzianym przepisami art. 15 ust 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

I. Zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5.1. Lokalizacjň zabudowy na działkach bu-
dowlanych dopuszcza siň na zasadach okreŌlo-
nych w ustaleniach szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów, w obrňbie nieprzekraczalnych 
i/lub obowiņzujņcych linii zabudowy, z uwzglňd-
nieniem obowiņzujņcych przepisów techniczno-
budowlanych. 

2. Nakazuje siň ujednolicenie parametrów i 
form zabudowy terenów w zakresie: wysokoŌci, 
geometrii dachu oraz kolorystyki elewacji i po-
krycia dachów, realizowane zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla poszczególnych tere-
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nów, z uwzglňdnieniem nastňpujņcych zasad 
ogólnych: 

1) nowoprojektowana zabudowa powinna po-
siadań wysokie walory estetyczne i architek-
toniczne; 

2) nowoprojektowana zabudowa nie powinna 
zawierań elementów estetycznie obcych lub 
zbyt agresywnych w stosunku do zabudowy 
istniejņcej na obszarach przyległych – w 
szczególnoŌci zakazuje siň stosowania: 

a) agresywnej, kontrastowej kolorystyki ele-
wacji i dachów budynków, 

b) stosowania dachów stromych o nachyle-
niu połaci pod kņtem powyŐej 45º; 

3) zabudowa usługowa winna byń przystoso-
wana do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne, zgodnie z wymogami okreŌlonymi 
w obowiņzujņcych przepisach i normach. 

3. Z zastrzeŐeniem ustaleŊ szczegółowych 
ustala siň nastňpujņce zasady lokalizacji ogro-
dzeŊ działek budowlanych od strony publicznie 
dostňpnych ciņgów komunikacyjnych i placów, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) ogrodzenia mogņ byń sytuowane bez prze-
kraczania linii rozgraniczajņcych terenów; 

2) obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

a) w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i koło-
wy, 

b) w sposób utrudniajņcy odczytanie znaków 
drogowych, nazw ulic i numerów budyn-
ków, 

c) na pomnikach, 

d) na obiektach sakralnych, 

e) na budowlach i urzņdzeniach infrastruktu-
ry technicznej; 

3) tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogņ byń wykorzystane dla celów reklamo-
wych na czas nie dłuŐszy niŐ czas trwania 
budowy. 

4. NiezaleŐnie od ustaleŊ niniejszego planu, 
forma i umiejscowienie reklam oraz znaków 
informacyjno-plastycznych moŐe byń przedmio-
tem odrňbnych regulacji i procedur uzgadniania, 
okreŌlonych odrňbnymi przepisami prawa miej-
scowego. 

5. W strefie oddziaływania napowietrznej 
przesyłowej linii elektroenergetycznej WN, wy-
znaczonej w odległoŌci 35m od osi linii: 

1) zakazuje siň lokalizacji zabudowy z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

2) odległoŌci pozostałych form zabudowy i za-
gospodarowania terenów od przewodów linii 
nakazuje siň ustalań na podstawie obowiņzu-
jņcych przepisów techniczno-budowlanych i 
obowiņzujņcych norm, w uzgodnieniu z wła-
Ōciwym zarzņdcņ sieci; 

3) zakazuje siň nasadzeŊ drzew o wysokoŌci 
powyŐej 2m oraz nakazuje siň utrzymywanie 
istniejņcego drzewostanu w sposób unie-
moŐliwiajņcy przekroczenie wysokoŌci 2m 
(wycinka lub przyciňcie). 

6. Zakazuje siň lokalizowania zabudowy w 
odległoŌci mniejszej niŐ 3m od brzegów rowów 
melioracyjnych. 

7. Zabudowň terenów dopuszcza siň wyłņcz-
nie pod warunkiem uprzedniej lub jednoczesnej 
realizacji co najmniej minimalnego zakresu 
uzbrojenia poszczególnych działek budowla-
nych, okreŌlonego w ustalenia szczegółowych 
dla danego terenu, przy czym nakazuje siň od-
powiednie rozszerzenie tego zakresu, w tym 
zwłaszcza o sieci i urzņdzeŊ gospodarki Ōcieko-
wej, w przypadku realizacji zainwestowania, dla 
którego odpowiednie przepisy techniczno-
budowlane, obowiņzujņce normy i/lub ustalenia 
decyzji administracyjnych ustalajņ szczegółowe 
odpowiednie wymogi w zakresie wyposaŐenia 
w infrastrukturň technicznņ. 

II. Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 6.1. Na obszarach objňtych planem nie wy-
stňpujņ obszary, obiekty ani gatunki objňte 
ochronņ prawnņ na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody, dla których zasady ochrony 
obowiņzujņ na podstawie ww. przepisów. 

2. Ocena oddziaływania na Ōrodowisko po-
szczególnych inwestycji lokalizowanych na tere-
nach objňtych niniejszym planem, w zaleŐnoŌci 
od rodzaju inwestycji oraz ich charakterystyki, 
przeprowadzana bňdzie w trybie przewidywa-
nym odpowiednimi procedurami lokalizacyjny-
mi i oceny oddziaływania na Ōrodowisko, zgod-
nie z przepisami obowiņzujņcego prawa o udo-
stňpnianiu informacji o Ōrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochronie 
Ōrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
Ōrodowisko. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych: 

1) z zastrzeŐeniem ustaleŊ szczegółowych roz-
działu III niniejszego planu, zakazuje siň 
wprowadzania nie oczyszczonych Ōcieków do 
gruntu, cieków powierzchniowych i wód 
podziemnych, 
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2) zakazuje siň urzņdzania miejsc stałego skła-

dowania odpadów oraz tymczasowego skła-
dowania odpadów w miejscach do tego nie-
przygotowanych. 

4. Zasady tymczasowego składowania, selek-
cji oraz wywozu odpadów: zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami, regulaminem 
utrzymania czystoŌci i porzņdku na terenie gmi-
ny lub innymi programami lub przepisami 
gminnymi, właŌciwymi w zakresie gospodarki 
odpadami na podstawie przepisów szczegól-
nych i odrňbnych. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
ukształtowania powierzchni ziemi i jej pokrycia: 

1) nakazuje siň ograniczenie zmian ukształto-
wania terenów do minimum niezbňdnego dla 
lokalizacji inwestycji realizowanych na zasa-
dach okreŌlonych niniejszym planie, 

2) nakazuje siň ograniczenie wycinki istniejņ-
cych cennych okazów drzew do minimum 
potrzebnego dla realizacji przeznaczenia te-
renów; 

3) eksploatacjň kopalin dopuszcza siň wyłņcznie 
na tych terenach, dla których dopuszczenie to 
zostało ustalone w ustaleniach szczegóło-
wych niniejszego planu, jako działanie po-
przedzajņce docelowe zagospodarowanie 
tych terenów pod funkcje realizujņce ich 
przeznaczenie, w skali i metodami niekwalifi-
kujņcymi do przedsiňwziňń uciņŐliwych. 

6. Ochrona akustyczna winna byń realizowa-
na zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi. 

7. W celu ochrony powietrza atmosferyczne-
go oraz ochrony przed hałasem ustala siň, Őe 
lokalizowane na poszczególnych, wydzielanych 
w obrňbie obszaru objňtego niniejszym planem 
działkach budowlanych, instalacje oraz urzņdze-
nia, których funkcjonowanie wiņŐe siň z emisjņ 
zanieczyszczeŊ atmosferycznych lub hałasu nie 
mogņ powodowań poza granicami tych działek 
przekroczenia standardów jakoŌci powietrza lub 
przekroczenia poziomu hałasu okreŌlonych w 
przepisach szczególnych i odrňbnych oraz od-
powiednich normach. 

8. Plan nie ustala rodzajów terenów podlega-
jņcych ochronie akustycznej, dla których obo-
wiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrňbnymi z zakresu 
ochrony Ōrodowiska. 

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 7.1. Na obszarach objňtych planem nie wy-
stňpujņ (na dzieŊ uchwalenia niniejszego planu): 
zabytki, zewidencjonowane stanowiska arche-

ologiczne, dobra kultury współczesnej ani inne 
obiekty ani obszary objňte ochronņ prawnņ na 
podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, 
dla których ustalono zasady ochrony na pod-
stawie przepisów szczególnych i odrňbnych. 

2. W przypadku lokalizacji nowych inwestycji 
zwiņzanych z wykonywaniem robót ziemnych 
we wskazanych przez odpowiedni organ rejo-
nach zewidencjonowanych stanowisk archeolo-
gicznych, projekty tych inwestycji naleŐy uzgad-
niań z właŌciwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków lub organem działajņcym w jego 
imieniu zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorialnņ. 

3. Poza rejonami, o których mowa w ust. 2, w 
przypadku odkrycia podczas robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, Őe jest on zabytkiem, naleŐy: 

1) wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszko-
dziń lub zniszczyń odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyń, przy uŐyciu dostňpnych Ōrod-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
organ działajņcy w jego imieniu zgodnie z 
właŌciwoŌciņ terytorialnņ, a jeŌli nie jest to 
moŐliwe, Burmistrza Miasta Zwolenia. 

4. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie 
dóbr kultury, wstrzymanie robót, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt a) winno trwań do czasu uzyska-
nia decyzji wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków (lub organu działajņcego w jego imieniu 
zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorialnņ) o sposobie 
dalszego postňpowania z odkrytym przedmio-
tem, lub w razie nie dokonania przez konserwa-
tora odpowiednich oglňdzin przedmiotu – nie 
wiňcej niŐ 5 dni. 

IV. Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 8.1. Zgodnie ustaleniami „Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy ZwoleŊ”, na obsza-
rach objňtych niniejszym planem nie wystňpujņ 
obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Nakazuje siň kształtowanie nawierzchni 
ulic i chodników w sposób umoŐliwiajņcy korzy-
stanie osobom niepełnosprawnym. 

3. Na zasadach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych i odrňbnych, w obrňbie linii roz-
graniczajņcych dróg dopuszcza siň lokalizacjň: 
obiektów małej architektury, zieleni urzņdzonej, 
ciņgów komunikacji pieszej i rowerowej, miejsc 
parkingowych ogólnodostňpnych, urzņdzeŊ 
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zwiņzanych z eksploatacjņ dróg oraz urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej. 

V. Parametry i wskaźniki kształtowania  
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 9.1. Ustalenia w zakresie parametrów i 
wskaŎników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu – w całoŌci zawarte w 
ustaleniach szczegółowych niniejszego planu. 

VI. Sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie,  

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych 

§ 10.1. Na obszarach objňtych planem nie 
wystňpujņ udokumentowane złoŐa kopalin, nie 
ustanowiono teŐ na nim obszarów ani terenów 
górniczych. 

2. Na obszarach objňtych planem nie wystň-
pujņ tereny naraŐone na niebezpieczeŊstwo 
powodzi. 

3. Na obszarach objňtych planem nie wystň-
pujņ obszary zagroŐone osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

VII. Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej 

§ 11.1. Plan wyznacza teren drogi publicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D, 
dla którego zasady zagospodarowania okreŌlo-
no w ustaleniach szczegółowych niniejszego 
planu. 

2. Ewentualne wewnňtrzne drogi i ciņgi pie-
szo-jezdne lokalizowane dla obsługi przeznacze-
nia terenów nakazuje siň realizowań w parame-
trach umoŐliwiajņcych ich funkcjonowanie jako 
dróg poŐarowych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi. 

3. W przypadku wydzielenia odrňbnych dzia-
łek pod ciņgi pieszo-jezdne lub drogi obsługujņ-
ce przeznaczenie niniejszego terenu, ich prze-
kształcenie w ciņgi i/lub drogi publiczne dopusz-
czalne jest wyłņcznie w przypadku zachowania 
nastňpujņcych, minimalnych szerokoŌci tych 
ciņgów i/lub dróg w liniach rozgraniczajņcych: 

1) 6m – w przypadku działek pod publiczne ciņ-
gi pieszo-jezdne; 

2) 10m – w przypadku działek pod publiczne 
drogi dojazdowe. 

4. Na działkach budowlanych zagospodaro-
wanych pod funkcje mieszkalnictwa jednoro-
dzinnego lub zagrodowego nakazuje siň urzņ-
dzenie miejsc parkingowych (w skrócie: mp) dla 
samochodów osobowych (otwartych lub wbu-
dowanych) w liczbie nie mniejszej niŐ wynikajņ-
ca ze wskaŎnika: min. 1mp na 1 mieszkanie. 

5. Na działkach budowlanych zagospodaro-
wanych pod funkcje produkcyjne i/lub usługowe 
nakazuje siň urzņdzenie miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych (otwartych lub 
wbudowanych) w liczbie nie mniejszej niŐ wyni-
kajņca z nastňpujņcych wskaŎników: 

 
1) Administracja i finanse-liczba miejsc parkingowych na 10 zatrudnionych min. 3,5 

2) Obiekty handlowe – liczba miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni sprzedaŐy min. 3 

3) Zakłady produkcyjne, składy, magazyny - liczba miejsc parkingowych na 10 zatrud-
nionych 

min. 3 

 
6. Na działkach budowlanych zagospodaro-

wanych pod funkcje mieszkalno-usługowe i/lub 
mieszkalno-produkcyjne nakazuje siň urzņdzenie 
miejsc parkingowych dla samochodów osobo-
wych (otwartych lub wbudowanych) w liczbie 
nie mniejszej niŐ wynikajņca z łņcznego zasto-
sowania odpowiednich dla tych funkcji wskaŎni-
ków, o których mowa w ust. 4 i 5. 

§ 12.1. Dopuszcza siň realizacjň: budowy, re-
montów, modernizacji, rozbudowy i/lub przebu-
dowy sieci i urzņdzeŊ publicznej infrastruktury 
technicznej o znaczeniu ponadlokalnym oraz 
słuŐņcej zaspokajaniu potrzeb lokalnych wspól-
noty samorzņdowej gminy, wynikajņcņ z aktual-
nych i prognozowanych potrzeb, w tym skablo-
wanie i/lub przełoŐenie istniejņcych sieci napo-
wietrznych, prowadzone za zgodņ i według wa-
runków okreŌlonych przez jednostki zarzņdzajņ-
ce ww. sieci i urzņdzenia, w porozumieniu z za-
rzņdcņ terenów tras komunikacyjnych, na któ-

rych terenach sieci i urzņdzenia te majņ byń lo-
kalizowane. 

2. Budowa, jak równieŐ remonty, moderniza-
cja, rozbudowa i/lub przebudowa funkcjonujņ-
cych urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, wyni-
kajņce z realizacji niniejszego planu, nie mogņ 
utrudniań funkcjonowania i czynnoŌci eksplo-
atacyjnych pozostałych urzņdzeŊ naziemnych i 
podziemnych funkcjonujņcej infrastruktury 
technicznej. 

3. Nie dopuszcza siň fundamentowania 
wszelkich obiektów i budowli na funkcjonujņ-
cych podziemnych sieciach i urzņdzeniach infra-
struktury technicznej; w sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych, pod warunkiem zapewnienia 
dostňpnoŌci celem prowadzenia czynnoŌci eks-
ploatacyjnych oraz zgodnie z innymi, szczegó-
łowymi warunkami, okreŌlonymi przez jednostki 
zarzņdzajņce i eksploatujņce ww. sieci i urzņdze-
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nia, dopuszcza siň realizacjň przepustów dla 
sieci infrastrukturalnych w konstrukcji funda-
mentów obiektów i budowli lub pod nimi. 

4. Wszelkie nowoprojektowane sieci i urzņ-
dzenia uzbrojenia technicznego o charakterze 
publicznym w miarň moŐliwoŌci naleŐy lokali-
zowań na terenach ogólnodostňpnych; poza 
terenami zabudowy w rozumieniu przepisów 
szczególnych i odrňbnych, lokalizacja ww. sieci i 
urzņdzeŊ poza liniami rozgraniczajņcymi tereny 
ogólnodostňpne winna uwzglňdniań potrzebň 
zapewnienia dostňpnoŌci celem prowadzenia 
czynnoŌci eksploatacyjnych. 

5. Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiek-
tów naleŐy zachowań odległoŌci od infrastruktu-
ry technicznej zgodne z obowiņzujņcymi przepi-
sami techniczno-budowlanymi oraz obowiņzujņ-
cymi normami. 

6. Zaopatrzenie w wodň do celów socjalno-
bytowych nowego zainwestowania na obsza-
rach objňtych niniejszym planem nakazuje siň 
realizowań wyłņcznie z komunalnego systemu 
zaopatrzenia w wodň; ewentualnņ rozbudowň 
i/lub przebudowņ sieci wodociņgowej naleŐy 
prowadziń wg warunków technicznych okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci wodociņgowej. 

7. Parametry sieci wodociņgowej nakazuje 
siň projektowań zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i odrňbnymi, z uwzglňdnieniem funkcji 
zabezpieczenia przeciwpoŐarowego: moŐliwoŌci 
intensywnego czerpania wody do celów prze-
ciwpoŐarowych – na sieciach wodociņgowych o 
Ōrednicy nominalnej nie mniejszej niŐ DN 250; 
na sieciach DN 100 i DN 125 projektowań wy-
łņcznie hydranty nadziemne, lokalizowane 
zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów 
szczególnych i odrňbnych, w sposób pozwalajņ-
cy na unikniňcie utrudnieŊ w ruchu. 

8. Do czasu realizacji sieci wodociņgowych 
dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň istniejņcego 
zainwestowania ze studni indywidualnych, zlo-
kalizowanych na w sposób zgodny z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi. 

9. Odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospo-
darczych wg istniejņcego i prognozowanego 
zapotrzebowania planowanej zabudowy: do 
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej 
(docelowo). 

10. Do czasu realizacji gminnej sieci kanaliza-
cji sanitarnej dla obsługi obszaru objňtego ni-
niejszym planem dopuszcza siň odprowadzanie 
Ōcieków bytowych z istniejņcego zainwestowa-
nia na obszarze objňtym niniejszym planem do 
zbiorników szczelnych o odpowiedniej pojem-
noŌci. 

11. Nie dopuszcza siň zrzutu Ōcieków sanitar-
nych do wyodrňbnionego systemu odprowa-
dzania wód opadowych ani do ziemi. 

12. Z zastrzeŐeniem ustaleŊ ust. 14 i 15, od-
prowadzenie wód opadowych: powierzchniowo 
i za poŌrednictwem systemu rowów odwadnia-
jņcych. 

13. Nie dopuszcza siň: 

1) zrzutu wód opadowych do wyodrňbnionego 
systemu odprowadzania Ōcieków sanitar-
nych, 

2) zanieczyszczania wód opadowych zwiņzkami 
mineralnymi, organicznymi i ropopochod-
nymi. 

14. Na terenach lub działkach budowlanych 
posiadajņcych wystarczajņce proporcje po-
wierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni zabudowy, z uwzglňdnieniem miej-
scowych warunków geologiczno-gruntowych, 
dopuszcza siň odprowadzanie wód opadowych 
na odpowiednio do tego celu przystosowane 
powierzchnie biologicznie czynne, z zachowa-
niem wymagaŊ okreŌlonych w przepisach 
szczególnych i odrňbnych w przypadku odpro-
wadzania Ōcieków do wód i do ziemi. 

15. W przypadku nawierzchni naraŐonych na 
kontakt z substancjami ropopochodnymi, po 
usuniňciu w separatorach zawiesin i zwiņzków 
ropopochodnych – w sposób okreŌlony wyŐej, w 
ust. 12. 

16. W celu spełnienia wymagaŊ wynikajņ-
cych z przepisów szczególnych i odrňbnych, 
odpowiednich norm i ustaleŊ odpowiednich 
decyzji administracyjnych, w obrňbie terenów 
oznaczonych w rysunku planu symbolami: UP, 
PU.1 i/lub PU.2 dopuszcza siň realizacjň zbiorni-
ków retencyjnych, oczyszczalni wód deszczo-
wych oraz zbiorników chłonnych, jako elemen-
tów systemu odprowadzania Ōcieków deszczo-
wych z obszarów objňtych niniejszym planem; 
lokalizacja ww. elementów systemu gospodarki 
Ōciekowej – zgodnie z zasadami okreŌlonymi w 
przepisach szczególnych i odrňbnych, odpo-
wiednich normach i ustaleniach odpowiednich 
decyzji administracyjnych. 

17. W przypadku koniecznoŌci uzyskania po-
zwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie 
Ōcieków i/lub decyzji o Ōrodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacjň planowanego 
przedsiňwziňcia, w zakresie wykraczajņcym poza 
wymagania ustalone niniejszym planem, usta-
lenia decyzji o udzieleniu takiego pozwolenia 
i/lub zgody odnoŌnie wymaganych rozwiņzaŊ 
gospodarki wodno-Ōciekowej planowanych 
przedsiňwziňń obowiņzujņ niezaleŐnie, o ile sņ 
niesprzeczne z ustaleniami niniejszego planu. 
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18. Zasilanie energiņ elektrycznņ obiektów 
realizujņcych przeznaczenie terenów: z lokalne-
go systemu elektroenergetycznego przy załoŐe-
niu jego ewentualnej rozbudowy i/lub przebu-
dowy wg warunków technicznych okreŌlanych 
przez odpowiedniego zarzņdcň sieci i urzņdzeŊ 
elektroenergetycznych. 

19. W celu zaspokojenia zapotrzebowania za-
inwestowania przewidywanego niniejszym pla-
nem dopuszcza siň realizacjň stacji transforma-
torowych SN/NN, zlokalizowanych na obszarach 
objňtych niniejszym planem, podłņczonych do 
sieci elektroenergetycznej SN na warunkach 
okreŌlonych przez właŌciwego dysponenta tej 
sieci; dopuszcza siň likwidacjň istniejņcych i bu-
dowň nowych wolnostojņcych stacji transforma-
torowych oraz realizacjň stacji transformatoro-
wych wbudowanych w obiekty kubaturowe. 

20. Zasilanie obiektów lub pomieszczeŊ prze-
znaczonych na pobyt ludzi w energiň cieplnņ z 
kotłowni indywidualnych lub grupowych (dla 
grupy obiektów realizujņcych przeznaczenie 
terenów), z zaleceniem stosowania proekolo-
gicznych noŌników energii: gazu, oleju opało-
wego o niskiej zawartoŌci siarki, energii elek-
trycznej lub odnawialnych Ŏródeł energii; do-
puszcza siň podłņczenie do miejskiego systemu 
c.o. po jego rozbudowie do parametrów umoŐ-

liwiajņcych obsługň zainwestowania obszarów 
objňtych niniejszym planem. 

21. Ewentualne zaopatrzenie w gaz ziemny 
przewodowy wg aktualnego i prognozowanego 
zapotrzebowania istniejņcej i planowanej zabu-
dowy: z projektowanego systemu gazownicze-
go, przy załoŐeniu jego ewentualnej rozbudowy 
i/lub przebudowy wg warunków technicznych 
okreŌlanych przez odpowiedniego zarzņdcň i 
eksploatatora sieci gazowniczej. 

22. Dopuszcza siň przełoŐenie istniejņcych 
sieci infrastruktury technicznej, w sposób umoŐ-
liwiajņcy zagospodarowanie terenów na zasa-
dach okreŌlonych w niniejszym planie. 

23. Przyłņczenie projektowanego zagospoda-
rowania terenów do istniejņcych i projektowa-
nych sieci infrastruktury technicznej – na warun-
kach uzyskanych od właŌciwych dysponentów 
sieci. 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie zasady zabudowy  

i zagospodarowania poszczególnych terenów 

§ 13. Dla terenu zabudowy usługowej z do-
puszczeniem produkcji pozarolniczej, oznaczo-
nego w rysunku planu symbolem UP: 

 
Symbol terenu UP 

Powierzchnia terenu 1,37ha 

1.Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – funkcje: usług; magazynowe i składowe. 
2) Przeznaczenie uzupełniajņce – zieleŊ izolacyjna; obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej; ele-
menty systemu komunikacyjnego dla obsługi przeznaczenia terenu (drogi wewnňtrzne, place nawrotne, 
miejsca postojowe, itp.). 
3) Przeznaczenie dopuszczalne – funkcje produkcji pozarolniczej, mieszkalnictwo jednorodzinne z 
mieszkaniami integralnie zwiņzanymi z prowadzonņ działalnoŌciņ, zieleŊ przydomowa. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji przeznaczenia terenu: 
a) realizacjň przeznaczenia dopuszczalnego w postaci mieszkalnictwa jednorodzinnego z mieszkaniami 
integralnie zwiņzanymi z prowadzonņ działalnoŌciņ i zieleni przydomowej dopuszcza siň pod warun-
kiem realizacji na przedmiotowym terenie przeznaczenia podstawowego i/lub dopuszczalnego w posta-
ci funkcji produkcji pozarolniczej; 
b) lokalizacjň budynków realizujņcych przeznaczenie dopuszczalne w postaci mieszkalnictwa jednoro-
dzinnego z mieszkaniami integralnie zwiņzanymi z prowadzonņ działalnoŌciņ dopuszcza siň wyłņcznie 
w uwidocznionej na rysunku planu strefie przyległej do drogi obsługujņcej przedmiotowy teren od 
wschodu; 
c) lokalizacjň budynków realizujņcych przeznaczenie dopuszczalne w postaci funkcji produkcji pozarol-
niczej dopuszcza siň wyłņcznie poza strefņ, o której mowa w pkt-cie 1 lit. b); 
d) w obrňbie strefy, o której mowa w pkt-cie 1) lit. b) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń uciņŐliwych. 
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków – wyznaczone wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych przed-
miotowy teren od strony granic z drogami obsługujņcymi – zwymiarowane w rysunku planu. 
3) Zasady lokalizacji zabudowy wzglňdem granic z działkami sņsiednimi oraz wzglňdem budynków 
istniejņcych na działkach sņsiednich – zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
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3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 50% (nie dotyczy dzia-
łek budowlanych aktualnie zainwestowanych bez zachowania wartoŌci niniejszego wskaŎnika); 
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 20% (nie 
dotyczy działek budowlanych aktualnie zainwestowanych bez zachowania wartoŌci niniejszego wskaŎ-
nika); 
3) SzerokoŌń elewacji frontowych budynków projektowanych: nie okreŌla siň. 
4) WysokoŌń budynków projektowanych: 
a) w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie 7-12m; 
b) w przypadku pozostałych budynków – max. 16m. 
5) Geometria dachów budynków projektowanych: dopuszcza siň realizacjň: 
a) w przypadku budynków realizujņcych przeznaczenie podstawowe: 
i. dachów płaskich z dopuszczeniem realizacji Ōwietlików o dowolnej geometrii i powierzchni w rzucie 
projektowanych budynków, 
ii. dachów stromych dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o nachyleniu połaci pod kņtem w zakresie 
15-35° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami itp.), 
iii. dachów stromych, jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20° 
b) w przypadku budynków realizujņcych przeznaczenie dopuszczalne: 
i. dachów stromych dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o nachyleniu połaci pod kņtem w zakresie 
30-45° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami itp.), 
ii. w przypadku budynków lub czňŌci budynków lokalizowanych w granicach z działkami sņsiednimi 
dopuszcza siň realizacjň dachów jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20°, 
iii. dopuszcza siň dachy płaskie o formie i funkcji tarasów nad budynkami lub czňŌciami budynków pod 
warunkiem, Őe ich łņczna powierzchnia na danej działce budowlanej nie przekroczy 40m2. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów odrňbnych: 
Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie okreŌla siň. 
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 
1) Realizacja przeznaczenia terenu nie jest uwarunkowania uprzednim scaleniem i/lub podziałem nieru-
chomoŌci. 
2) Dopuszcza siň: 
a) scalenie nieruchomoŌci wchodzņcych w skład przedmiotowego terenu; 
b) wydzielenie dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych; 
c) dokonanie podziału nieruchomoŌci lub scalenia i podziału nieruchomoŌci na odrňbne działki budow-
lane na zasadach jak nastňpuje: 
i. wszystkie wydzielane działki budowlane muszņ mień zapewniony dostňp do dróg publicznych przyle-
głych do przedmiotowych terenów bezpoŌrednio lub za poŌrednictwem systemu wydzielanych w obrň-
bie przedmiotowych terenów projektowanych dróg wewnňtrznych i/lub ciņgów pieszo jezdnych; 
ii. wydzielane działki budowlane muszņ zachowywań szerokoŌń nie mniejszņ niŐ 18m oraz powierzchniň 
nie mniejszņ niŐ 1000m2. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 
Zakazuje siň eksploatacji kopalin. 
10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 
1) Obsługa komunikacyjna terenów za pomocņ zjazdów z przyległych do przedmiotowego terenu dróg 
publicznych. 
2) Dopuszcza siň skomunikowanie działek budowlanych za pomocņ wydzielanych w obrňbie przedmio-
towego terenu dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych. 
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3) Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych w infrastrukturň tech-
nicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci 
wodociņgowej, odprowadzanie Ōcieków bytowych i technologicznych do zbiorników szczelnych na 
nieczystoŌci ciekłe. 
4) Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ. 
5) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania pod 
funkcje realizujņce ich przeznaczenie. 
12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
30% 

 
§ 14. Dla terenu zabudowy słuŐņcej produkcji rolniczej, oznaczonego w rysunku planu symbolem RP: 

 
Symbol terenu RP 

Powierzchnia terenu 1,12ha 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – funkcje produkcyjne, składowe i/lub usługowe, słuŐņce produkcji rol-
nej, kwalifikowane jako zagospodarowanie gruntów rolnych zgodnie z przepisami o ochronie gruntów 
rolnych i leŌnych, zabudowa zagrodowa. 
2) Przeznaczenie uzupełniajņce – zieleŊ przydomowa; zieleŊ izolacyjna; obiekty i urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej; elementy systemu komunikacyjnego dla obsługi przeznaczenia terenu (drogi we-
wnňtrzne, place nawrotne, miejsca postojowe i parkingowe, itp.). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków – wyznaczone w odległoŌci 6m od linii rozgranicza-
jņcej teren drogi dojazdowej, oznaczonej w rysunku planu symbolem KD-D. 
2) Dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy realizujņcej przeznaczenie terenu wyłņcznie na działkach budow-
lanych o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 20m; zlokalizowane na przedmiotowym terenie działki o szeroko-
Ōci mniejszej niŐ 20m nie sņ działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów niniejszego planu. 
3) Zasady lokalizacji zabudowy wzglňdem granic z działkami sņsiednimi oraz wzglňdem budynków 
istniejņcych na działkach sņsiednich – zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 30%; 
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 30%; 
3) SzerokoŌń elewacji frontowych budynków projektowanych: nie okreŌla siň. 
4) WysokoŌń budynków projektowanych: max. 12m. 
5)Geometria dachów budynków projektowanych: dopuszcza siň realizacjň: 
a) dachów płaskich z dopuszczeniem realizacji Ōwietlików o dowolnej geometrii i powierzchni w rzucie 
projektowanych budynków, 
b) dachów stromych, dwupołaciowych, złoŐonych z brył dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o 
nachyleniu połaci pod kņtem w zakresie 15-40° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami 
itp.), 
c) dachów stromych, jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20°. 
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7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów odrňbnych: 
Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie okreŌla siň. 
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 
1) Realizacja przeznaczenia terenu nie jest uwarunkowana uprzednim scaleniem i/lub podziałem nieru-
chomoŌci. 
2) Dopuszcza siň: 
a) wydzielenie dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych w parametrach umoŐ-
liwiajņcych ich funkcjonowanie jako dróg poŐarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi 
b) dokonanie podziału nieruchomoŌci na odrňbne działki budowlane na zasadach jak nastňpuje: 
i. wszystkie wydzielane działki budowlane muszņ mień zapewniony dostňp do drogi publicznej lokali-
zowanej na terenie KD-D bezpoŌrednio lub za poŌrednictwem systemu wydzielanych w obrňbie przed-
miotowego terenu projektowanych dróg wewnňtrznych i/lub ciņgów pieszo jezdnych; 
ii. wydzielane działki budowlane muszņ zachowywań szerokoŌń nie mniejszņ niŐ 20m oraz powierzchniň 
nie mniejszņ niŐ 800m2. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu: 
Zakazuje siň eksploatacji kopalin. 
10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 
1) Obsługa komunikacyjna terenu za pomocņ zjazdów z drogi publicznej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym w rysunku planu symbolem KD-D. 
2) Dopuszcza siň skomunikowanie działek budowlanych za pomocņ wydzielanych w obrňbie przedmio-
towego terenu dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych. 
3) Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych w infrastrukturň tech-
nicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň ze studni in-
dywidualnych, odprowadzanie Ōcieków bytowych i technologicznych do zbiorników szczelnych na nie-
czystoŌci ciekłe. 
4) Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ. 
5) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania pod 
funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 
12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
30% 

 
§ 15. Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonych w rysunku planu symbolem PU: 
 

Symbole terenów PU.1 i PU.2 

Powierzchnia terenów PU.1 – 6,18ha 
PU.2 – 0,76ha 

1. Przeznaczenie terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe – funkcje: produkcji pozarolniczej; usług; magazynowe i składowe. 
2) Przeznaczenie uzupełniajņce – zieleŊ izolacyjna; obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej; ele-
menty systemu komunikacyjnego dla obsługi przeznaczenia terenów (drogi wewnňtrzne, place nawrot-
ne, miejsca postojowe, itp.). 
3) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkalnictwo jednorodzinne z mieszkaniami integralnie zwiņzanymi 
z prowadzonņ działalnoŌciņ, zieleŊ przydomowa. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji przeznaczenia terenów: 
a) realizacjň przeznaczenia dopuszczalnego na danej działce budowlanej dopuszcza siň pod warunkiem 
uprzedniej lub jednoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego na tej działce; 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 87 – 16276 – Poz. 2807 
 
b) lokalizacjň budynków realizujņcych przeznaczenie dopuszczalne dopuszcza siň wyłņcznie w uwidocz-
nionych na rysunku planu strefach przyległych do dróg obsługujņcych przedmiotowe tereny; 
c) w obrňbie stref, o których mowa w pkt-cie 1) lit. b) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń uciņŐliwych. 
2) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków – wyznaczone wzdłuŐ linii rozgraniczajņcych przed-
miotowe tereny od strony granic z drogami obsługujņcymi – zwymiarowane w rysunku planu. 
3) Dopuszcza siň zabudowň działek budowlanych o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 18m; zlokalizowane na 
przedmiotowych terenach działki o szerokoŌci mniejszej niŐ 20m nie sņ działkami budowlanymi w ro-
zumieniu przepisów niniejszego planu. 
4) Zasady lokalizacji zabudowy wzglňdem granic z działkami sņsiednimi oraz wzglňdem budynków 
istniejņcych na działkach sņsiednich – zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 40%; 
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 20%; 
3) SzerokoŌń elewacji frontowych budynków projektowanych: nie okreŌla siň. 
4) WysokoŌń budynków projektowanych: 
a) w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie 7-9m; 
b) w przypadku pozostałych budynków – max. 12m. 
5) Geometria dachów budynków projektowanych: 
dopuszcza siň realizacjň: 
a) w przypadku budynków realizujņcych przeznaczenie podstawowe: 
i. dachów płaskich z dopuszczeniem realizacji Ōwietlików o dowolnej geometrii i powierzchni w rzucie 
projektowanych budynków, 
ii. dachów stromych dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o nachyleniu połaci pod kņtem w zakresie 
15-35° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami itp.), 
iii. dachów stromych, jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20° 
b) w przypadku budynków realizujņcych przeznaczenie dopuszczalne: 
i. dachów stromych dwupołaciowych lub wielopołaciowych, o nachyleniu połaci pod kņtem w zakresie 
30-45° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami itp.), 
ii. w przypadku budynków lub czňŌci budynków lokalizowanych w granicach z działkami sņsiednimi 
dopuszcza siň realizacjň dachów jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20°, 
iii. dopuszcza siň dachy płaskie o formie i funkcji tarasów nad budynkami lub czňŌciami budynków pod 
warunkiem, Őe ich łņczna powierzchnia na danej działce budowlanej nie przekroczy 40m2. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów odrňbnych: 
Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie okreŌla siň. 
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 
1) Realizacja przeznaczenia terenów nie jest uwarunkowania uprzednim scaleniem i/lub podziałem 
nieruchomoŌci. 
2) Dopuszcza siň: 
a) scalenie nieruchomoŌci wchodzņcych w skład przedmiotowych terenów; 
b) wydzielenie dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych w parametrach umoŐ-
liwiajņcych ich funkcjonowanie jako dróg poŐarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi; 
c) dokonanie podziału nieruchomoŌci lub scalenia i podziału nieruchomoŌci na odrňbne działki budow-
lane na zasadach jak nastňpuje: 
i. wszystkie wydzielane działki budowlane muszņ mień zapewniony dostňp do dróg publicznych przyle-
głych do przedmiotowych terenów bezpoŌrednio lub za poŌrednictwem systemu wydzielanych w obrň-
bie przedmiotowych terenów projektowanych dróg wewnňtrznych i/lub ciņgów pieszo jezdnych; 
ii. wydzielane działki budowlane muszņ zachowywań szerokoŌń nie mniejszņ niŐ 18m oraz powierzchniň 
nie mniejszņ niŐ 1000m2. 
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9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 
1) Zasady zagospodarowania w strefie oddziaływania napowietrznej przesyłowej linii elektroenerge-
tycznej WN, wyznaczonej w odległoŌci 35m od osi linii i uwidocznionej w rysunku planu – okreŌlone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
2) Z zastrzeŐeniem ustaleŊ podpunktu 3), na warunkach okreŌlonych przez właŌciwego zarzņdcň sieci 
dopuszcza siň zmianň zasad zagospodarowania, o których mowa w pkt-cie 1, w tym zmniejszenie odle-
głoŌci zabudowy projektowanej od osi napowietrznej przesyłowej linii elektroenergetycznej WN. 
3) W obrňbie terenu PU.1, wzdłuŐ linii elektroenergetycznej WN, o której mowa w podpunkcie 1), w 
pasie terenu o szerokoŌci 55m w kierunku południowym, wyznacza siň strefň stanowiņcņ rezerwň dla 
lokalizacji trasy gazociņgu wysokiego ciŌnienia, wyłņczonņ z zabudowy budynkami do czasu realizacji 
ww. gazociņgu. 
4) Zasady zagospodarowania strefy, o której mowa w podpunkcie 3), po oddaniu ww. gazociņgu do 
uŐytku, w tym odległoŌci od gazociņgu nowej zabudowy, sieci infrastruktury technicznej i innych form 
zagospodarowania – zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 
5) Lokalizacjň budynków i budowli realizujņcych przeznaczenie terenów oraz eksploatacjň kopali w skali 
i metodami niekwalifikujņcymi do przedsiňwziňń uciņŐliwych dopuszcza siň wyłņcznie w oparciu o 
uzgodnienie z właŌciwym zarzņdem melioracji wodnych pod wzglňdem ewentualnych kolizji z lokaliza-
cjņ urzņdzeŊ melioracji wodnych; w przypadku kolizji planowanego zainwestowania z istniejņcymi lub 
projektowanymi urzņdzeniami melioracyjnymi, realizacja przeznaczenia terenu uwarunkowana jest 
uprzedniņ lub jednoczesnņ przebudowņ lub likwidacjņ kolidujņcych urzņdzeŊ na warunkach okreŌlo-
nych w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdem melioracji wodnych. 
6) Lokalizacjň zabudowy na terenie PU.1 naleŐy poprzedziń badaniami geologicznymi warunków posa-
dowienia budynków, a w stosowanych rozwiņzaniach technicznych uwzglňdnienień wysoki poziom 
wód gruntowych. 
10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenów: 
1) Obsługa komunikacyjna terenów za pomocņ zjazdów z przyległych do przedmiotowych terenów dróg 
publicznych. 
2) Dopuszcza siň skomunikowanie działek budowlanych za pomocņ wydzielanych w obrňbie przedmio-
towych terenów dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych. 
3) Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych w infrastrukturň tech-
nicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci 
wodociņgowej, odprowadzanie Ōcieków bytowych i technologicznych do zbiorników szczelnych na 
nieczystoŌci ciekłe. 
4) Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ. 
5) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania pod 
funkcje realizujņce ich przeznaczenie. 
12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
30% 

 
§ 16. Dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczonych w rysunku planu symbolem R: 
 

Symbole terenów R.1,R.2 IR.3 

Powierzchnia terenów R.1 – 1,30ha 
R.2 – 1,46ha 

R.3 – 5ha 

1. Przeznaczenie terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe – uŐytki rolne. 
2) Przeznaczenie uzupełniajņce – zieleŊ izolacyjna; obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej. 
3) Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa zagrodowa. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Minimalne odległoŌci zabudowy od dróg publicznych – zgodnie z przepisami szczególnych i odrňb-
nych dla odpowiednich kategorii dróg publicznych. 
2) Zasady lokalizacji zabudowy wzglňdem granic z działkami sņsiednimi oraz wzglňdem budynków 
istniejņcych na działkach sņsiednich – zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 30%; 
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 30%; 
3) SzerokoŌń elewacji frontowych budynków projektowanych: nie okreŌla siň. 
4) WysokoŌń budynków projektowanych: 
a) w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie 7-9m; 

b) w przypadku pozostałych budynków – max. 10m. 

5) Geometria dachów budynków projektowanych: dopuszcza siň realizacjň: 
a) dachów stromych, dwupołaciowych lub złoŐonych z brył dwupołaciowych, o nachyleniu połaci pod 
kņtem w zakresie 30-40° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeŊ nad wejŌciami itp.), 
b) dachów stromych, jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20°. 
c) dopuszcza siň dachy płaskie o formie i funkcji tarasów nad budynkami lub czňŌciami budynków w 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem, Őe ich łņczna powierzchnia na danej działce 
budowlanej nie przekroczy 40m2. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów odrňbnych: 
Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie okreŌla siň. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 
1) Realizacja przeznaczenia terenów nie jest uwarunkowania uprzednim scaleniem i/lub podziałem 
nieruchomoŌci. 
2) Dopuszcza siň: 
a) scalenie nieruchomoŌci wchodzņcych w skład przedmiotowego terenu; 
b )wydzielenie dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów pieszo-jezdnych; 

c) dokonanie podziału nieruchomoŌci lub scalenia i podziału nieruchomoŌci na odrňbne działki budow-
lane na zasadach jak nastňpuje: 
i. wszystkie wydzielane działki budowlane muszņ mień zapewniony dostňp do drogi publicznej bezpo-
Ōrednio lub za poŌrednictwem systemu wydzielanych w obrňbie przedmiotowych terenów i/lub tere-
nów przyległych dróg wewnňtrznych i/lub ciņgów pieszo jezdnych; 
ii. wydzielane działki budowlane muszņ zachowywań szerokoŌń nie mniejszņ niŐ 20m oraz powierzchniň 
nie mniejszņ niŐ 800m2. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu: 
1) Zasady zagospodarowania w strefie oddziaływania napowietrznej przesyłowej linii elektroenerge-
tycznej WN, wyznaczonej w odległoŌci 35m od osi linii i uwidocznionej w rysunku planu – okreŌlone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
2) Z zastrzeŐeniem ustaleŊ podpunktu 3), na warunkach okreŌlonych przez właŌciwego zarzņdcň sieci 
dopuszcza siň zmianň zasad zagospodarowania, o których mowa w pkt-cie 1, w tym zmniejszenie odle-
głoŌci zabudowy projektowanej od osi napowietrznej przesyłowej linii elektroenergetycznej WN. 
3) W obrňbie terenów R.2 i R.3, wzdłuŐ linii elektroenergetycznej WN, o której mowa w podpunkcie 1),  
w pasie terenu o szerokoŌci 55m w kierunku południowym, wyznacza siň strefň stanowiņcņ rezerwň dla 
lokalizacji trasy gazociņgu wysokiego ciŌnienia, wyłņczonņ z zabudowy budynkami do czasu realizacji 
ww. gazociņgu. 
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4) Zasady zagospodarowania strefy, o której mowa w podpunkcie 3), po oddaniu ww. gazociņgu do 
uŐytku, w tym odległoŌci od gazociņgu nowej zabudowy, sieci infrastruktury technicznej i innych form 
zagospodarowania – zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi i odrňbnymi. 
5) Lokalizacjň budynków realizujņcych przeznaczenie dopuszczalne lub eksploatacjň kopalin prowadzo-
nņ w skali i metodami niekwalifikujņcymi do przedsiňwziňń uciņŐliwych dopuszcza siň wyłņcznie w 
oparciu o uzgodnienie z właŌciwym zarzņdem melioracji wodnych pod wzglňdem ewentualnych kolizji 
z lokalizacjņ urzņdzeŊ melioracji wodnych; w przypadku kolizji planowanego zainwestowania z istniejņ-
cymi lub projektowanymi urzņdzeniami melioracyjnymi, realizacja przeznaczenia dopuszczalnego tere-
nu uwarunkowana jest uprzedniņ lub jednoczesnņ przebudowņ lub likwidacjņ kolidujņcych urzņdzeŊ na 
warunkach okreŌlonych w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdem melioracji wodnych. 
10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenów: 
1) Obsługa komunikacyjna terenów za pomocņ zjazdów z przyległych dróg publicznych. 
2) Dopuszcza siň skomunikowanie działek budowlanych za pomocņ wydzielanych w obrňbie przedmio-
towych terenów i/lub terenów do nich przyległych dróg wewnňtrznych i/lub wewnňtrznych ciņgów 
pieszo-jezdnych. 
3) Realizacja przeznaczenia podstawowego terenów nie wymaga wyposaŐenia w infrastrukturň tech-
nicznņ. 
4) Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych (w przypadku realizacji 
na nich przeznaczeni dopuszczalnego) w infrastrukturň technicznņ, obejmujņcy: zaopatrzenie w energiň 
elektrycznņ z sieci NN, zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodociņgowej, odprowadzanie Ōcieków 
bytowych do zbiorników szczelnych na nieczystoŌci ciekłe. 
5) Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ. 
6) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania pod 
funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 

12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
30% 

 
§ 17. Dla terenu zieleni urzņdzonej, oznaczonego w rysunku planu symbolem ZP: 
 

Symbol terenu ZP 

Powierzchnia terenu 0,09ha 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – zieleŊ urzņdzona. 
2) Przeznaczenie uzupełniajņce – zieleŊ izolacyjna; obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej, mała 
architektura i urzņdzenia o funkcji rekreacji i wypoczynku (w tym np. place zabaw dla dzieci, itp.), urzņ-
dzenia obsługi komunikacji (w tym np.: zatoki i przystanki autobusowe, miejsca parkingowe, itp.). 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Realizacjň przeznaczenia uzupełniajņcego, pod warunkiem zachowania parametrów i wskaŎników 
okreŌlonych w niniejszym planie, dopuszcza siň pod warunkiem jednoczesnej lub uprzedniej realizacji 
przeznaczenia podstawowego. 
2) Zakazuje siň lokalizacji budynków. 
3) Realizacjň ogrodzeŊ o wysokoŌci powyŐej 80 cm, lokalizowanych inaczej niŐ w granicach z sņsiedni-
mi działkami budowlanymi dopuszcza siň wyłņcznie w celu zabezpieczenia realizowanych w ramach 
przeznaczenia uzupełniajņcego terenu placów zabaw dla dzieci. 
4) Minimalne odległoŌci budowli od dróg publicznych oraz zabudowy i zagospodarowania na działkach 
sņsiednich – zgodnie z przepisami szczególnych i odrňbnych dla odpowiednich kategorii dróg publicz-
nych. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:1)Powierzchnia biolo-
gicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu: 
min. 50%. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów odrňbnych: 
Ze wzglňdu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie okreŌla siň. 
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 
Realizacja przeznaczenia terenu nie jest uwarunkowania uprzednim scaleniem i/lub podziałem nieru-
chomoŌci. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu: 
Zakazuje siň eksploatacji kopalin. 
10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 
1) Obsługa komunikacyjna terenu za pomocņ zjazdów z przyległych dróg publicznych. 
2) Realizacja przeznaczenia terenu nie wymaga wyposaŐenia w infrastrukturň technicznņ (dopuszcza siň 
dowolny zakres uzbrojenia terenu w infrastrukturň technicznņ). 
3) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania pod 
funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 
12.Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
0% 

 
§ 18. Dla terenu drogi dojazdowej, oznaczonego w rysunku planu symbolem KD-D: 
 

Symbol terenu KD-D 

Powierzchnia terenu 0,67ha 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna na terenach zabudowy (ulica), w klasie drogi dojazdo-
wej (D). 
2) Przeznaczenie uzupełniajņce – sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej zwiņzanej z funkcjņ 
przedmiotowego terenu oraz terenów przyległych. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ działek na terenach przyległych, wysuniňtych w obrňb linii rozgrani-
czajņcych przedmiotowe tereny. 
2) Nakazuje siň realizacjň chodnika na odcinkach przyległych do terenów przeznaczonych pod zainwe-
stowanie. 
3) Dopuszcza siň obsługň terenów przyległych za pomocņ zjazdów indywidualnych i/lub publicznych na 
poszczególne działki budowlane. 
3. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całoŌci okreŌlone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
Podstawowe parametry przestrzennych i technicznych poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenów, okreŌlone w rozporzņdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 
1999r. poz. 430, z póŎniejszymi zmianami), jak dla ulic (drogi na terenie zabudowy) dojazdowych (D), o 
przekroju jednojezdniowym oraz dla skrzyŐowaŊ z takimi ulicami. 
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5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu: 
Nie okreŌla siň. 
6. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 
1) Dopuszcza siň realizacjň oŌwietlenia ulicznego terenu. 
2) Lokalizacja sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, w tym urzņdzeŊ odwodnienia pasa drogowe-
go, zgodnie z zasadami okreŌlonymi w przepisach szczególnych i odrňbnych oraz w odpowiednich 
normach branŐowych – na warunkach uzyskanych od właŌciwych dysponentów sieci oraz okreŌlonych 
przez właŌciwego zarzņdcň drogi. 
3) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszego planu. 

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania pod 
funkcje realizujņce jego przeznaczenie. 
8. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
0% 

 
Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 

§ 19. W obrňbie obszarów objňtych planem 
niniejszym uchyla siň ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
ZwoleŊ, uchwalonego uchwałņ Rady Miejskiej  

w Zwoleniu nr XIII/96 /2003 z dnia 25 listopada 
2003r. 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Zwolenia. 

§ 21. Plan wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Józef Dubil 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/55/2011 

Rady Miejskiej W Zwoleniu 
z dnia 30 marca 2011r. 

 
Uzasadnienie stwierdzenia zgodnoŌci niniejszego planu z ustaleniami  

„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ZwoleŊ” 
 

Z analizy Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
ZwoleŊ uchwalonego uchwałņ nr XVI/187/99 Rady Gminy i Miasta ZwoleŊ z dnia 29 grudnia 1999r.  
z póŎniejszymi zmianami zwane dalej studium wynika, iŐ obszary objňte zmianņ miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej planem, za wyjņtkiem niewielki fragmentu terenów 
otwartych, wyznaczone sņ jako za tereny do zainwestowania. Posiadajņ nastňpujņce preferencje funk-
cjonalne: 

- obszar I w sołectwie Mostki – teren usług, produkcji pozarolniczej i składów (w planie teren produk-
cyjno-usługowy); 

- obszar II w sołectwie Mostki – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług i drobnej wytwór-
czoŌci wraz z ciņgiem komunikacyjnym (w planie tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny 
produkcji słuŐņcej produkcji rolniczej wraz z ciņgiem komunikacyjnym); 

- obszar III w sołectwie Paciorkowa Wola Nowa – teren usług komercyjnych, zabudowy zagrodowej z 
dopuszczeniem usług i drobnej wytwórczoŌci oraz zieleni parkowej i skwerów (w planie teren zabu-
dowy usługowej z dopuszczeniem produkcji pozarolniczej oraz zieleni urzņdzonej); 

- obszar IV w sołectwie Strykowice Błotne – teren usług, produkcji pozarolniczej i składów (w planie 
teren produkcyjno-usługowy). 

Poza przeznaczeniem podstawowym (wymienione powyŐej) plan okreŌla dla wybranych terenów 
przeznaczenie dopuszczalne, w sposób zapewniajņcy realizacjň funkcji podstawowych. Ze wzglňdu na 
powyŐsze oraz przy załoŐeniu zawartym w studium, iŐ „proporcje powierzchni terenów wskazanych pod 
róŐne kategorie funkcji zabudowy mogņ róŐniń siň w granicach ±50% pomiňdzy odpowiednimi propor-
cjami powierzchni tych terenów, wyznaczonych w planach i w zmianach Studium” naleŐy stwierdziń, Őe 
plan zachowuje preferencje funkcjonalne dla danych terenów okreŌlone w cytowanym dokumencie. 
Plan ustala takŐe zgodnie ze studium na obszarze I i II strefy korytarza infrastrukturalnego: istniejņcej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 220kV oraz planowanego gazociņgu wysokiego ciŌnienia 
DN 500. Ustalenia planu realizujņ cele okreŌlone w studium dla podmiotowych obszarów polegajņce na 
„umoŐliwienie realizacji lub rozbudowy istniejņcych funkcji produkcyjno-usługowych na obszarach wiej-
skich gminy ZwoleŊ na bazie istniejņcego zainwestowania lub działajņcych i rozwijajņcych siň podmio-
tów gospodarczych”. Tereny do zainwestowanie wyznaczone sņ poza obszarami tworzņcymi system 
przyrodniczy gminy (korytarzami i wňzłami ekologicznymi) oraz chronionymi na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody. OkreŌlone w planie parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenów zapewniajņ odpowiednie zachowanie intensywnoŌci zabudowy przy jednoczesnym 
zachowaniu standardów wyznaczonych w studium. Plan ustala takŐe normy obsługi infrastrukturalnej. 
Zgodnie z zapisami studium treny zainwestowania docelowo zostały wyznaczone do objňcia zbiorowym 
systemem zaopatrzenia w wodň i odprowadzania Ōcieków. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Józef Dubil 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/55/2011 

Rady Miejskiej W Zwoleniu 
z dnia 30 marca 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji infrastruktury technicznej  

z zakresu zadaŊ własnych gminy 
 

§ 1. 
W oparciu o zapisy czňŌciowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
ZwoleŊ dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Stry-
kowice Błotne, ustala siň, Őe w jego granicach nie wystňpujņ nastňpujņce inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy i mogņ byń w całoŌci lub w czňŌci finansowane 
z budŐetu gminy: 
a) budowa drogi publicznej, dojazdowej o długoŌci 545mb na terenie KD-D; 
b) realizacja zieleni urzņdzonej na terenie ZP w miejscowoŌci Paciorkowa Wola Nowa. 

§ 2. 
1. Stosownie do ustalenia zawartego w § 1 finansowanie inwestycji odbywań siň bňdzie poprzez: 

a) wydatki z budŐetu gminy lub 
b) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, poprzez budŐet gminy w ramach m.in.; 

- programu rozwoju lokalnego, 
- dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, 
- funduszy unijnych, 
- innych Ōrodków zewnňtrznych lub, 

c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieŊ o charakterze cywilno – prawnym  
(w tym w formie „partnerstwa publiczno-prywatnego” – „PPP”). 

2. Wszelkie inne elementy infrastruktury technicznej zwiņzane z realizacjņ zainwestowania przewidzia-
nego przedmiotowych zmianach planu miejscowego bňdņ realizowane przez przyszłych inwestorów. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Józef Dubil 
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UCHWAŁA Nr IX/58/2011 

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU 

z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2007r.  

w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40  
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591.z póŎniejszymi zmia-
nami) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 
1635 z póŎniejszymi zmianami) Rada Miejska w 
Zwoleniu uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr V/29/2007 Rady Miejskiej w 
Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie 

poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej § 2 
otrzymuje brzmienie: Inkasentem opłaty skar-
bowej wyznacza siň Pana Romana Grzybow-
skiego zam. ZwoleŊ. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca siň Burmi-
strzowi Zwolenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Józef Dubil 
2 80 8

 
 


