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UCHWAŁA Nr V/22/2011 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów,  
części wsi Rasztów (RSP Rasztów). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. 01.142.1591 z póčn. zm.), w 
związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. 
zm.), zgodnie z uchwałą nr XV/95/07 Rady Gmi-
ny Klembów z dnia 29 listopada 2007r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Klembów, czćċci wsi Rasztów oraz po stwier-
dzeniu zgodnoċci ze studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Klembów uchwalonego uchwałą  
nr XLI/313/09 Rady Gminy Klembów z dnia  
17 grudnia 2009r. Rada Gminy Klembów uchwa-
la, co nastćpuje:  

Rozdział 1. 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Klembów, 
czćċci wsi Rasztów. 

2. Granice obszaru planu okreċlone zostały 
na rysunku planu, o którym mowa w ust. 5  
pkt 1. 

3. Powierzchnia obszaru objćtego planem 
wynosi 85,78 ha. 

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renów wskazanych w studium, jako: tereny wie-
lofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej, tereny wielofunkcyjnej zabudowy mieszka-
niowo-usługowej wraz z zagrodową oraz treny 
aktywnoċci gospodarczej, pod funkcjć mieszka-
niową, usługową i produkcyjną oraz tereny ko-
munikacji drogowej. 

5. Załącznikami do planu, stanowiącymi inte-
gralną czćċć tekstu uchwały, są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1, w dwóch arkuszach A i B 
obejmujący północną i południową czćċć ob-
szaru; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej; które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiący załącznik nr 2; 

3) sposób rozpatrzenia uwag do planu, stano-
wiący załącznik nr 3. 

§ 2.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

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

3) symbole terenów okreċlające funkcje tere-
nów o róďnym przeznaczeniu lub róďnych za-
sadach zagospodarowania oraz kolejny nu-
mer terenu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obszar naraďony na niebezpieczeĉstwo po-
wodzi - zasićg wody powodziowej 1%. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 

1) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania, połoďone poza obszarem planu, 
wraz z symbolami terenów okreċlającymi 
funkcje terenów, zgodnie z obowiązującym 
planem miejscowym; 

2) lokalizacja strefy obserwacji archeologicznej; 

3) granica projektowanego zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Rządzy”; 

4) lokalizacja podziemnej sieci drenarskiej – 
zbieraczy; 

5) zasićg obszarów zmeliorowanych. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczają-
ce granice stref, obszarów i terenów biegnące 
na rysunku planu wzdłuď linii podziałów geode-
zyjnych lub linii rozgraniczających naleďy trak-
tować jako oznaczenia biegnące po tych liniach. 

§ 3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) dostćpie do drogi publicznej - naleďy przez 
to rozumieć dostćp bezpoċredni lub dostćp 
przez drogć wewnćtrzną lub poprzez usta-
nowioną prawnie słuďebnoċć gruntową; 

2) klasie drogi – naleďy przez to rozumieć, 
okreċlone w przepisach o warunkach tech-
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nicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, przyporząd-
kowanie drodze odpowiednich parametrów 
technicznych, wynikających z jej cech funk-
cjonalnych; 

3) linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć linie, które wyznaczają tereny o róď-
nym przeznaczeniu oraz róďnym sposobie 
zagospodarowania i zabudowy; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce li-
nie okreċlające najmniejszą dopuszczalną 
odległoċć zewnćtrznego lica budynku 
(obiektu kubaturowego) od ulicy, ciągu pie-
szo-jezdnego, granicy działki lub innego 
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu. Z po-
minićciem loggii wejċć do budynku (scho-
dów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeĉ); 

5) nieuciąďliwej działalnoċci gospodarczej – 
naleďy przez to rozumieć taką działalnoċć, 
która nie powoduje uciąďliwoċci w emisji 
substancji i energii oraz nie jest przedsić-
wzićciem, dla których raport oddziaływania 
przedsićwzićcia na ċrodowisko jest obliga-
toryjny lub moďe być wymagany; 

6) obiektach obsługi technicznej – naleďy przez 
to rozumieć obiekty infrastruktury technicz-
nej, obsługi transportu publicznego, utrzy-
mania dróg i zieleni, urządzenia wodne i in-
ne słuďące zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkaĉców; 

7) planie – naleďy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1, ust. 1; 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie wskazane dla te-
renu, oznaczone symbolem terenu, którego 
udział w zagospodarowaniu terenu inwe-
stycji (działki budowlanej), w granicach te-
go terenu wynosi minimum 60% udziału 
powierzchni uďytkowej wszystkich budyn-
ków znajdujących sić na działce budowla-
nej; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć wskazanie, jakie przezna-
czenie i związany z nim sposób zagospoda-
rowania są dopuszczone na wyodrćbnio-
nym terenie, przy czym warunki tego do-
puszczenia okreċla niniejsza uchwała; 

10) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
graficzny zapis planu przedstawiony na 
mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

11) terenie – naleďy przez to rozumieć teren o 
róďnym przeznaczeniu oraz róďnym sposo-
bie zagospodarowania i zabudowy, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi, oraz okre-
ċlony symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu; 

12) terenie inwestycji - naleďy przez to rozumieć 
działkć ewidencyjną, jej czćċć lub grupć 
działek ewidencyjnych o odpowiedniej 
wielkoċci i kształcie, posiadających dostćp 
do drogi publicznej i urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej, które to cechy łącznie decy-
dują o spełnieniu wymogów realizacji na 
niej obiektów budowlanych; 

13) uciąďliwej działalnoċci gospodarczej – nale-
ďy przez to rozumieć taką działalnoċć, która 
powoduje uciąďliwoċci w emisji substancji i 
energii oraz bćdąca przedsićwzićciami, dla 
których raport oddziaływania przedsićwzić-
cia na ċrodowisko moďe być wymagany; 

14) wskačniku intensywnoċci zabudowy – nale-
ďy przez to rozumieć stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji, bez 
piwnic, istniejących, budowanych lub roz-
budowywanych budynków, zlokalizowa-
nych na danej działce budowlanej lub tere-
nie do powierzchni tej działki lub kilku dzia-
łek, na których ma stanąć jeden budynek 
mieszkalny; 

15) wysokoċci zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć wysokoċć liczoną w metrach od po-
ziomu istniejącego terenu przy najniďej po-
łoďonym wejċciu do budynku lub jego czć-
ċci do górnej płaszczyzny stropu bądč naj-
wyďej połoďonej krawćdzi przekrycia stro-
podachu nad najwyďszą kondygnacją uďyt-
kową, przy czym za kondygnacjć nie uznaje 
sić nadbudówek ponad dachem, takich jak 
maszynownia dčwigu, centrala wentylacyj-
na, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa; 

16) zječdzie z drogi publicznej – naleďy przez to 
rozumieć, okreċlone w przepisach o dro-
gach publicznych i warunkach technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, połączenie drogi pu-
blicznej z nieruchomoċcią połoďoną przy 
drodze oraz połączenie drogi publicznej z 
drogą nie bćdącą drogą publiczną, stano-
wiące bezpoċrednie miejsce dostćpu do 
drogi publicznej, wraz z czćċcią tej drogi. 

2. Pojćcia uďyte w niniejszej uchwale, a nie-
zdefiniowane w ust. 1 naleďy rozumieć zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi. 
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§ 4. Ustala sić nastćpujące zasady dotyczące 
konstrukcji planu: 

1) ustalenia ogólne i szczegółowe naleďy czytać 
łącznie; 

2) ustalenia ogólne obowiązują na całym tere-
nie objćtym planem lub są przypisane od-
powiednim oznaczeniom graficznym na ry-
sunku planu; 

3) kaďdy teren oznaczono na rysunku planu oraz 
w tekċcie niniejszej uchwały unikalnym sym-
bolem terenu literowo - cyfrowym. Symbol 
literowy oznacza przeznaczenie podstawowe 
terenu lub klasć drogi, nastćpująca po nim 
liczba oznacza numer kolejnego terenu lub 
kolejny numer drogi; 

4) ustalenia szczegółowe obowiązują dla kaďde-
go z terenów o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania, zgod-
nie z oznaczeniem symbolu terenu; 

5) obowiązuje osobna numeracja dla terenów o 
róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasadach 
zagospodarowania i terenów dróg; 

6) ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe pla-
nu naleďy stosować łącznie. 

§ 5.1. Na obszarze objćtym planem nie wy-
stćpują: 

1) tereny górnicze, tereny zagroďone osuwa-
niem sić mas ziemnych; 

2) obszary przestrzeni publicznych; 

3) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i 
infrastruktury technicznej; 

4) obszary wymagających przekształceĉ lub 
rekultywacji; 

5) pomniki zagłady wraz z ich strefami ochron-
nymi; 

6) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tere-
ny słuďące organizacji imprez masowych; 

7) obiekty wpisane do rejestru zabytków Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków oraz gminnej ewidencji zabytków 
prowadzonej przez Wójta Gminy Klembów; 

8) dobra kultury współczesnej. 

2. Plan nie zawiera ustaleĉ dla wymienionych 
w ust. 1 obszarów, terenów, form i obiektów. 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 6. Ustala sić tereny o nastćpującym prze-
znaczeniu lub nastćpujących zasadach zagospo-
darowania wyznaczone liniami rozgraniczają-

cymi i oznaczone symbolem terenu zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) RM - tereny zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych; 

3) P/U – tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i zabudowy usługowej; 

4) R – tereny rolnicze; 

5) ZL – tereny lasów; 

6) WS1 – tereny wód powierzchniowych ċród-
lądowych; 

7) WS2– tereny wód powierzchniowych ċród-
lądowych - komunalny rów lub kanał desz-
czowo-drenaďowy; 

8) KDD – teren dróg publicznych – droga 
gminna klasy dojazdowej; 

9) KDW – teren dróg wewnćtrznych; 

10) CPJ – teren ciągów pieszo-jezdnych. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7.1. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, wskazane na rysunku planu, które odno-
szą sić do głównych brył budynków. 

2. Linie zabudowy oprócz uwidocznionych na 
rysunku planu winny być zgodne z przepisami 
odrćbnymi. 

3. W wypadku dokonania zmian w podziale 
terenów oraz wytyczenia dróg wewnćtrznych 
stosownie do § 19, ust. 6, ustala sić, ďe nieprze-
kraczalne linie zabudowy wskazane na rysunku 
planu winny ulec odpowiednim korektom. 

4. Ustala sić, nieprzekraczalną linić zabudo-
wy w odległoċci minimum 6m, od granicy no-
wych wydzielonych dróg wewnćtrznych. 

5. Ustala sić pozostawienie strefy wolnej od 
zabudowy szerokoċci 4,0m wzdłuď komunalnych 
rowów lub kanałów deszczowo-drenaďowy, li-
czonej od górnych krawćdzi skarp rowów. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania terenów  
przeznaczonych na cele publiczne 

§ 8. Plan wyznacza tereny przeznaczone na 
cele publiczne: teren dróg publicznych KDD - 
droga gminna klasy dojazdowej. 

§ 9. Wszelkie niezbćdne dla prawidłowego 
funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególnoċci: obiekty obsługi technicznej, 
urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnćtrz-
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ne, ċcieďki rowerowe, zieleĉ moďna realizować 
na kaďdym terenie funkcjonalnym, w sposób 
niekolidujący z innymi ustaleniami planu, prze-
pisami odrćbnymi i zasadami współďycia spo-
łecznego. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska 

i krajobrazu kulturowego 

§ 10.1. Ustala sić zakaz wprowadzania uciąď-
liwej działalnoċci gospodarczej na całym obsza-
rze objćtym planem z wyłączeniem terenu  
P/U-1. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obej-
muje, obiektów i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej, słuďących poprawie stanu ċrodowiska, 
obsłudze terenów funkcjonalnych oraz miesz-
kaĉców gminy Klembów, pod warunkiem zasto-
sowania najkorzystniejszych rozwiązaĉ, z punktu 
widzenia ochrony ċrodowiska i ochrony przyro-
dy. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obej-
muje zabudowy mieszkaniowej, 

§ 11. Ustala zakaz: składowania wszelkich 
odpadów niebezpiecznych na całym obszarze 
objćtym niniejszą uchwałą. 

§ 12. Ustala sić, ďe przekroczenia dopuszczal-
nych wielkoċci emisji substancji i energii, w 
szczególnoċci dotyczące wytwarzania hałasu, 
wibracji, promieniowania, zanieczyszczania po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, oddziałujących na ċrodowisko, ma 
zamykać sić na terenie inwestycji, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 13. Dopuszcza sić wszelkie instalacje mają-
ce na celu ograniczenie promieniowania i hała-
su. 

§ 14.1. Plan wskazuje fragment projektowa-
nego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Rzeki Rządzy”. 

2. Ustala sić całkowity zakaz zabudowy na 
obszarze, o którym mowa w ust. 1, w związku z 
§ 15. 

3. Przedmiot i zakres ochrony okreċli uchwała 
Rady Gminy Klembów powołująca formć 
ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące granic  

i sposobów zagospodarowania terenów 

§ 15.1. Ustala sić zasićg obszaru naraďonego 
na niebezpieczeĉstwo powodzi - wody powo-
dziowej 1%, którego granice wskazano na ry-
sunku planu. 

2. Podstawą wyznaczenia obszaru, o którym 
mowa w ust 1. jest „Studium dla potrzeb ochro-
ny przeciwpowodziowej – Etap 1”. „Uzupełnie-
nie dla obszarów nieobwałowanych naraďonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi - Etap 1 Rzeka 
Rządza”. 

3. Ustala sić obowiązek budowy dróg, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDD-3, 
KDD-4, które ochraniać mają przed powodzią 
tereny wskazane do zabudowy - MN/U, RM, P/U. 

4. Ustala sić zakaz podpiwniczenia budynków 
na całym obszarze objćtym planem. 

5. Ustala sić, ďe rzćdna poziomu podłogi par-
teru budynków nie moďe być niďej niď 94m npm. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 16.1. Na obszarze objćtym ustaleniami pla-
nu wskazuje sić połoďenie strefy obserwacji 
archeologicznej, jej lokalizacja wskazana jest na 
załączniku graficznym nr 1. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 usta-
la sić moďliwoċć prowadzenia bez ograniczeĉ 
działalnoċci inwestycyjnej, pod warunkiem pi-
semnego zawiadomienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie rozpoczćcia prac 
ziemnych związanych z realizacją inwestycji, na 
14 dni przed jej planowanym rozpoczćciem. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego 

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 17. Ustala sić zasady budowy systemów 
komunikacji poprzez okreċlenie: 

1) zasad obsługi komunikacyjnej przez układ 
podstawowy i obsługujący; 

2) przeznaczenia terenu dla dróg publicznych; 

3) linii rozgraniczających dla terenów dróg pu-
blicznych; 

4) klasy dróg publicznych; 

5) zasad kształtowania układu obsługującego, 
tworzonego przez drogi wewnćtrzne; 

6) zasad lokalizacji zjazdów z dróg publicznych. 

§ 18.1. Podstawowy układ uliczny obszaru 
objćtego ustaleniami planu, słuďący powiąza-
niom o znaczeniu ponadlokalnym - zewnćtrz-
nym tworzą nastćpujące drogi publiczne poza 
obszarem planu: 

1) droga powiatowa nr 4311W o przebiegu Wo-
la Rasztowska – Stary Kraszew - Rďyska, kla-
sy drogi zbiorczej, połoďonej poza obszarem 
planu miejscowego, przylegająca do niego 
od północno-zachodniej strony, oznaczona 
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informacyjnie symbolem KDZ, zapewniająca 
powiązania ponadlokalne; 

2)  droga powiatowa nr 4334W o przebiegu 
Ostrówek – Klembów – Rasztów, klasy drogi 
zbiorczej, połoďonej poza obszarem planu 
miejscowego, przylegająca do niego od pół-
nocnej strony oznaczona informacyjnie sym-
bolem KDZ, zapewniająca powiązania. 

§ 19.1. Ustala sić, ďe układ obsługujący two-
rzyć bćdą drogi publiczne klasy dojazdowej oraz 
drogi wewnćtrzne wyprowadzające ruch na 
drogi wymienione w § 18. 

2. Ustala sić moďliwoċć stosowania zjazdów z 
dróg publicznych, klasy dojazdowej oraz dróg 
wewnćtrznych do poszczególnych działek bu-
dowlanych, terenów inwestycyjnych i obiektów 
bez ograniczeĉ. 

3. Przebiegi wyznaczonych w planie dróg pu-
blicznych klasy dojazdowej wskazuje sić na ry-
sunku planu miejscowego. 

4. Przebiegi wyznaczonych w planie dróg 
wewnćtrznych wskazuje sić na rysunku planu 
miejscowego. 

5. Ustala sić szerokoċć dróg, o których mowa 
w ust. 3 i 4, zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Ustala sić moďliwoċć wyznaczenia nowych 
dróg wewnćtrznych, w zaleďnoċci od potrzeb, 
wynikających z zagospodarowania, z uwzglćd-
nieniem poniďszych zasad: 

1) minimalna szerokoċć dróg wewnćtrznych w 
liniach rozgraniczających nie powinna być 
mniejsza niď 8m, 

2) minimalna szerokoċć dróg wewnćtrznych, 
nie wskazanych na rysunku planu - 8m, 

3) drogi wewnćtrzne realizowane jako sićgacze 
dojazdowe naleďy wyposaďyć w plac manew-
rowy do zawracania, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

§ 20.1. Ustala sić ogólne warunki zaspokoje-
nia potrzeb parkingowych obowiązujące dla 
całego obszaru objćtego ustaleniami planu: 

1) potrzeby parkingowe dla inwestycji naleďy 
realizować na terenie własnej działki; 

2) iloċć stanowisk postojowych dla poszczegól-
nych terenów musi być zgodna z ustaleniami 
szczegółowymi. 

2. Parkowanie w pasie drogowym i na tere-
nach dróg wewnćtrznych jest dopuszczalne pod 
warunkiem zapewnienia wymaganych warun-
ków dla ruchu pieszego i kołowego, w tym ro-
werowego. 

3. Ustala sić, ďe potrzeby w zakresie parko-
wania dla inwestycji, których program zagospo-
darowania odbiega od standardowego, okreċla-
ne bćdą indywidualnie, w zaleďnoċci od wielko-
ċci generowanego ruchu, nie mniej jednak niď 
ustalone w ust. 1. 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej oraz obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej 

§ 21.1. Ustalenia planu nie ograniczają moď-
liwoċci likwidacji, modernizacji lub rozbudowy 
istniejącej infrastruktury technicznej i nie ogra-
niczają rozwiązaĉ zamiennych projektowanej 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem za-
pewnienia właċciwej obsługi infrastrukturą 
techniczną terenów zgodnie z pozostałymi usta-
leniami planu; w szczególnoċci właċciwej prze-
znaczeniu i zasadom zagospodarowania tere-
nów. 

2. Plan dopuszcza w uzgodnieniu z gestorami 
sieci: 

1) korekty przebiegu tras istniejących sieci in-
frastruktury technicznej; 

2) całkowitą przebudowć istniejących sieci in-
frastruktury technicznej. 

3. Sieci infrastruktury technicznej powinny 
być prowadzone przez tereny przeznaczone na 
cele publiczne, w szczególnoċci przez tereny 
dróg publicznych, przy spełnieniu warunków 
okreċlonych w przepisach odrćbnych. 

4. W przypadku braku moďliwoċci prowadze-
nia sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych lub inne tereny publiczne do-
puszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny przeznaczone na inne 
cele, zgodnie z przepisami odrćbnymi, w szcze-
gólnoċci tereny dróg wewnćtrznych. 

5. W ramach linii rozgraniczających tereny 
dróg publicznych oraz wewnćtrznych, stanowią-
cych dostćp do działek budowlanych i terenów 
inwestycyjnych, naleďy rezerwować pasy terenu 
dla urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

§ 22. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
dotyczące zaopatrzenia w wodć: 

1) działki budowlane, tereny inwestycyjne oraz 
budynki muszą być podłączone do gminnej 
sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wo-
dociągowe umoďliwiające pobór wody zgod-
ny z funkcją i sposobem zagospodarowania; 

2) dla instalacji wodochłonnych dopuszcza sić 
pobór wody z własnych studni wykonanych 
w granicach działek budowlanych lub tere-
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nów inwestycyjnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

3) dopuszcza sić do czasu realizacji sieci wodo-
ciągowej pobór wody ze studni wykonanych 
w granicach działek budowlanych. 

§ 23. Ustala sić nastćpujące zasady odpro-
wadzania ċcieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych: 

1) odprowadzenie ċcieków bytowo - gospodar-
czych i przemysłowych dopuszcza sić wy-
łącznie siecią kanalizacyjną; 

2) realizowane przyłącza kanalizacyjne powinny 
umoďliwiać odprowadzenie ċcieków bytowo-
gospodarcze i przemysłowe do oczyszczalni 
ċcieków, w stopniu wystarczającym dla ob-
sługi funkcji, sposobu zagospodarowania i 
zabudowy działki; 

3) poza obszarem, o którym mowa w § 15, w 
przypadku sprzyjających warunków grunto-
wo-wodnych dopuszcza sić realizacjć wła-
snych przydomowych oczyszczalni ċcieków; 

4) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza sić odprowadzanie 
ċcieków do zbiorników bezodpływowych i 
wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni 
ċcieków; zbiorniki te mogą mieć wyłącznie 
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu sie-
ci kanalizacyjnej budynki mieszkalne naleďy 
obowiązkowo do niej podłączyć; 

5) ustalenia zawarte w ust. 3 nie dotyczą przy-
domowych oczyszczalni ċcieków, na realiza-
cje i funkcjonowanie których uzyskano sto-
sowne zezwolenia. 

§ 24. Ustala sić nastćpujące zasady odpro-
wadzania wód opadowych i roztopowych: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych z terenów funkcjonalnych do gruntu, w 
ramach powierzchni biologicznie czynnej, z 
zastrzeďeniem pkt 2. 

2) ustala sić obowiązek odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z terenów dróg do 
rowów przydroďnych, które naleďy realizować 
obowiązkowo. 

3) Ustala sić zakaz zasypywania i likwidowania 
komunalnych rowów odwadniających wska-
zanych na rysunku planu symbolem przezna-
czenia WS2. 

§ 25. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
dotyczące zaopatrzenia w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej ċredniego ciċnienia; 

2) moďliwoċć budowy, przebudowy i rozbudo-
wy sieci gazowej wraz z przyłączeniami. 

§ 26. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
zaopatrzenia w energić elektryczną: 

1) zasilanie w energić elektryczną z istniejących, 
modernizowanych i rozbudowywanych linii 
ċredniego napićcia 15kV oraz niskiego napić-
cia 0,4kV połoďonych na obszarze objćtym 
planem lub zlokalizowanych poza nim. 

2) nowe odcinki sieci elektroenergetycznej ni-
skiego napićcia naleďy obowiązkowo reali-
zować jako podziemną; 

3) moďliwoċć realizowania stacji transformato-
rowych na wszystkich terenach inwestycyj-
nych w zaleďnoċci od potrzeb; 

4) zaleca sić realizacjć stacji transformatoro-
wych w formie kontenerów. 

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w energić 
cieplną ustala sić, ďe wszystkie budynki muszą 
posiadać indywidualne čródła dostarczania cie-
pła w stopniu wystarczającym dla prawidłowe-
go uďytkowania zgodnego z funkcją, z prefero-
wanym wykorzystaniem energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju niskosiar-
kowego lub odnawialnych čródeł energii. 

§ 28.1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
dotyczące telekomunikacji: 

1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejącą i 
projektowaną sieć telekomunikacyjną; 

2) w liniach rozgraniczających dróg stanowią-
cych dostćp do terenów inwestycyjnych na-
leďy rezerwować pasy pod budowć linii tele-
technicznych; 

3) sieć telekomunikacyjną naleďy realizować 
obowiązkowo jako podziemną. 

2. Ustala sić moďliwoċć realizacji masztów te-
lefonii komórkowej, na całym obszarze objćtym 
planem. 

§ 29. W zakresie zasad gospodarki odpadami 
ustala sić: 

1) selektywną zbiórkć odpadów stałych, gro-
madzonych na terenie inwestycji lub w miej-
scach wyznaczonych przez organy gminy, do 
czasu ich wywozu; 

2) odpady bćdą regularnie wywoďone przez 
wyspecjalizowane firmy, poza terenem obo-
wiązywania planu miejscowego, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi i na warunkach okre-
ċlonych w przepisach gminnych w tej mierze; 

3) ustala sić, ďe odpady przemysłowe i techno-
logiczne bćdą przekazywane do odzysku, 
unieszkodliwiane i magazynowane, poza te-
renem objćtym planem; 

4) podczas magazynowania odpadów naleďy 
zabezpieczyć je przed infiltracją do gruntu. 
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Rozdział 9 
Ustalenia szczególnych warunków  

zagospodarowania terenów i ograniczeń  
w ich użytkowaniu oraz zakazu zabudowy 

§ 30.1. Plan wskazuje zasićg obszarów zme-
liorowanych, ze wskazaniem sieci komunalnych 
rowów deszczowo-drenaďowych oraz głównych 
kanałów odbiorczych - zbieraczy. 

2. W odniesieniu do urządzeĉ, o których 
mowa w ust 1 nakazuje sić: 

1) ochronć istniejącego systemu drenarskiego; 

2) kompleksową przebudowć sieci drenarskiej, 
która gwarantować bćdzie sprawne odwod-
nienie terenu przed zatwierdzeniem podziału 
geodezyjnego terenów MN/U, RM, P/U; 

3) o ile po wykonaniu czynnoċci, o których mo-
wa w pkt 2 wystąpi taka koniecznoċć nakazu-
je sić przebudowć istniejącej sieci drenarskiej 
w miejscach kolizji z inwestycją, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

3. Rowy odwadniające przebiegające po te-
renach budowlanych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WS2 stają sić z 
mocy prawa gruntami komunalnymi. 

§ 31. Ustala sić zakaz zabudowy dla obszaru, 
o którym mowa w § 14 z zastrzeďeniem § 10  
ust. 2. 

Rozdział 10 
Ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej  

i ochrony przeciwpożarowej 

§ 32. Ustala sić zasady wynikające z potrzeb 
obrony cywilnej i ochrony przeciwpoďarowej: 

1) obiekty budowlane naleďy projektować w 
sposób zapewniający ochronć ludnoċci 
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
okreċlonymi w przepisach odrćbnych; 

2) obiekty budowlane naleďy projektować i bu-
dować zgodnie z wymogami ochrony prze-
ciwpoďarowej, okreċlonymi w przepisach od-
rćbnych. 

Rozdział 11 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału  

oraz scalania działek ewidencyjnych 

§ 33. Kaďda działka budowlana oraz teren in-
westycyjny winien posiadać: 

1) dostćp do drogi publicznej; 

2) moďliwoċć realizowania miejsc postojowych 
dla samochodów w iloċci okreċlonej w usta-
leniach szczegółowych; 

3) moďliwoċć wydzielenia miejsc właċciwego 
gromadzenia odpadów; 

4) moďliwoċć przyłączenia do sieci infrastruktu-
ry technicznej. 

§ 34. Ustala sić, ďe wielkoċć nowo wydziela-
nej działki budowlanej lub terenu inwestycyjne-
go nie moďe być mniejsza niď: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 
1000m2; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej bličniaczej – 
600m2; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej – 
500m2; 

4) dla funkcji usługowej – 1000m2. 

§ 35.1. Ustala sić, ďe na cele budowy obiek-
tów infrastruktury technicznej wielkoċć działek 
ewidencyjnych oraz minimalne ich fronty naleďy 
kształtować w zaleďnoċci od potrzeb. 

2. Na cele, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza sić wydzielanie nowych działek ewidencyj-
nych o powierzchni mniejszej niď okreċlona w 
§ 34. 

§ 36.1. Dopuszcza sić podział wewnćtrzny i 
scalenia poszczególnych działek ewidencyjnych 
zgodnie z potrzebami inwestora. 

2. Wtórny podziału nieruchomoċci, połoď-
nych na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia MN/U, P/U, RM moďna dokonać po 
spełnieniu warunku, o którym mowa w § 36  
ust. 3. 

3. Wtórny podział nieruchomoċci musi być 
podporządkowany nowemu przebiegowi kom-
pleksowo przebudowanej sieci drenarskiej. 

§ 37. Przy ustalaniu parametrów nowo wy-
dzielanych działek ewidencyjnych naleďy przy-
jąć: 

1) minimalną wielkoċć działek naleďy odnieċć 
do zapisów § 34; 

2) dopuszcza sić 30° odchylenie od kąta proste-
go połoďenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego. 

3) minimalny front działki na cele zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z § 38. 

§ 38. Ustala sić, ďe minimalna szerokoċć fron-
tu działki wynosi: 

1) na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej 22,0m; 

2) na cele zabudowy mieszkaniowej bličniaczej 
15,0m; 

3) na cele zabudowy mieszkaniowej szeregowej 
12,0m. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 78 – 14863 – Poz. 2494 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotyczące sposobu tymczasowego  

zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów 

§ 39. Ustala sić zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów za wyjątkiem: 

1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uďytkowaniem, 

2) zagospodarowania związanego z realizowa-
niem inwestycji budowlanej. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 13 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie przeznaczenia  

i zagospodarowania terenów funkcjonalnych 

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U – 5, MN/U 
– 6, MN/U – 7, MN/U – 9 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – drogi we-
wnćtrzne; 

3) wytyczenie nowej drogi wewnćtrznej wa-
runkuje sić niemoďliwoċcią obsługi działki 
budowlanej lub terenu inwestycji przez 
wskazane w planie miejscowym drogi; 

4) dla funkcji usługowej dozwolone są wy-
łącznie usługi nieuciąďliwe; 

5) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić realizacjć: budynków 
mieszkalnych wolnostojących, bličnia-
czych i szeregowych, budynków usłu-
gowych wolnostojących lub wbudowa-
nych w budynek mieszkalny, garaďy, bu-
dynków gospodarczych jako obiektów 
wolnostojących lub wbudowanych w 
budynek przeznaczenia podstawowego o 
charakterze architektury dostosowanej 
do tego budynku, obiektów małej archi-
tektury, altan, wiat, zadaszeĉ itp., zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, urządzeĉ 
rekreacyjnych związanych z przeznacze-
niem terenu ustalonym w pkt 1, 

b) dopuszcza sić lokalizowanie budynków 
gospodarczych i garaďy w granicy z 
działką sąsiednią; 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-
nie z rysunkiem planu; 

d) dopuszczalna wysokoċć zabudowy do 
12m nad poziomem terenu; 

e) dopuszczalna wysokoċć zabudowy usłu-
gowej wolnostojącej, garaďowej, gospo-
darczej do 6m nad poziomem terenu; 

f) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy mieszkaniowej – trzy w 
tym ostatnia poddaszowa; 

g) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy usługowej wolnostoją-
cej, garaďowej i gospodarczej – dwie; 

h) rodzaj dachu - płaski, dwu lub wielospa-
dowy; 

i) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych 
- stonowana, zharmonizowana w grani-
cach całego terenu; 

j) kolorystyka dachów - stonowana, zhar-
monizowana w granicach całego terenu; 

k) minimalna powierzchnia nowoprojekto-
wanej działki budowlanej w zabudowie 
wolnostojącej lub terenu inwestycji – 
1000m2; 

l) minimalna powierzchnia nowoprojekto-
wanej działki budowlanej w zabudowie 
bličniaczej – 600m2; 

m) minimalna powierzchnia nowoprojekto-
wanej działki budowlanej w zabudowie 
szeregowej – 500m2; 

n) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 60% powierzchni działki bu-
dowlanej lub terenu inwestycji; 

o) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy – 0,8; 

p) dopuszczalna wysokoċć ogrodzenia – 
1m; 

q) dopuszczalne maksimum 30% wysokoċci 
ogrodzenia w formie pełnej; 

r) od strony dróg zabrania sić wykonywa-
nia ogrodzeĉ z prefabrykatów betono-
wych, za wyjątkiem prefabrykowanych 
elementów do budowy słupów i podmu-
rówek; 

6) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na 
jeden lokal mieszkalny, 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na 
kaďde 25m2 powierzchni uďytkowej loka-
lu usługowego oraz dodatkowo 1 sta-
nowisko postojowe dla osób niepełno-
sprawnych, dla usług nieuciąďliwych; 
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7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustale-

niami szczegółowymi w zakresie obsługi 
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicz-
nej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

9) minimalna odległoċć posadowienia ogro-
dzeĉ od terenów wód powierzchniowych – 
3m; 

10) zagospodarowanie terenu zielenią urządzo-
ną z preferencją gatunków rodzimych. 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U - 1, MN/U 
– 2, MN/U – 3, MN/U – 4, MN/U – 8, MN/U – 10, 
MN/U – 11, MN/U – 12, MN/U-13 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – drogi we-
wnćtrzne; 

3) wytyczenie nowej drogi wewnćtrznej wa-
runkuje sić niemoďliwoċcią obsługi działki 
budowlanej lub terenu inwestycji przez 
wskazane w planie miejscowym drogi; 

4) dla funkcji usługowej dozwolona są wy-
łącznie usługi nieuciąďliwe; 

5) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić realizacjć: budynków 
mieszkalnych wolnostojących, budyn-
ków usługowych wolnostojących lub 
wbudowanych w budynek mieszkalny, 
garaďy, budynków gospodarczych jako 
obiektów wolnostojących lub wbudowa-
nych w budynek przeznaczenia podsta-
wowego o charakterze architektury do-
stosowanej do tego budynku, obiektów 
małej architektury, altan, wiat, zadaszeĉ 
itp., zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
urządzeĉ rekreacyjnych związanych z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w  
pkt 1, 

b) dopuszcza sić lokalizowanie budynków 
gospodarczych i garaďy w granicy z 
działką sąsiednią; 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-
nie z rysunkiem planu; 

d) dopuszczalna wysokoċć zabudowy do 
12m nad poziomem terenu; 

e) dopuszczalna wysokoċć zabudowy usłu-
gowej wolnostojącej, garaďowej, gospo-
darczej do 6m nad poziomem terenu; 

f) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy mieszkaniowej – trzy w 
tym ostatnia poddaszowa, 

g) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy usługowej wolnostoją-
cej, garaďowej i gospodarczej – dwie; 

h) rodzaj dachu - płaski, dwu lub wielospa-
dowy; 

i) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych - 
stonowana, zharmonizowana w grani-
cach całego terenu; 

j) kolorystyka dachów - stonowana, zhar-
monizowana w granicach całego terenu; 

k) minimalna powierzchnia nowoprojekto-
wanej działki budowlanej lub terenu in-
westycji – 1000m2; 

l) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 60% powierzchni działki bu-
dowlanej lub terenu inwestycji, 

m) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy – 0,8; 

n) dopuszczalna wysokoċć ogrodzenia – 
1,8m; 

o) dopuszczalne maksimum 30% wysokoċci 
ogrodzenia w formie pełnej; 

p) od strony dróg zabrania sić wykonywa-
nia ogrodzeĉ z prefabrykatów betono-
wych, za wyjątkiem prefabrykowanych 
elementów do budowy słupów i podmu-
rówek; 

6) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na 
jeden lokal mieszkalny; 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na 
kaďde 25m2 powierzchni uďytkowej loka-
lu usługowego oraz dodatkowo 1 sta-
nowisko postojowe dla osób niepełno-
sprawnych, dla usług nieuciąďliwych; 

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi w zakresie obsługi 
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicz-
nej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

9) minimalna odległoċć posadowienia ogro-
dzeĉ od terenów wód powierzchniowych - 
3m; 

10) zagospodarowanie terenu zielenią urządzo-
ną z preferencją gatunków rodzimych. 
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§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia RM - 1 ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych i ogrodniczych, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, niezbćdnymi do jej funkcjo-
nowania i zielenią; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nie-
uciąďliwe, drogi wewnćtrzne – nie wićcej niď 
20% powierzchni terenu; 

3) niedozwolone jest lokalizowanie nowych 
ferm hodowlanych o obsadzie zwierząt po-
wyďej 40 duďych jednostek przeliczeniowych 
(DJP). 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dozwolone budynki mieszkalne wolnosto-
jące, związane z przeznaczeniem terenu 
ustalonym w pkt 1 i 2; 

b) dozwolone budynki inwentarskie związane 
z przeznaczeniem terenu ustalonym w  
pkt 1; 

c) dozwolone budynki usługowe wolnosto-
jące lub wbudowane w budynek miesz-
kalny, związane z przeznaczeniem terenu 
ustalonym w pkt 2; 

d) dozwolone garaďe, budynki gospodarcze 
jako obiektów wolnostojących lub wbu-
dowane w budynek przeznaczenia pod-
stawowego; 

e) dozwolone obiekty małej architektury, al-
tany, wiaty, zadaszenia urządzenia rekre-
acyjne itp., zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

f) dozwolone budynki, obiekty i sposób za-
gospodarowania związane z realizacją 
funkcji agroturystycznej 

g) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem 
planu; 

h) dopuszczalna wysokoċć zabudowy do 
12m nad poziomem terenu; 

i) dopuszczalna wysokoċć zabudowy, bu-
dynków inwentarskich i wykorzystywa-
nych do produkcji rolniczej – nie okreċla 
sić; 

j) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy mieszkaniowej, mieszka-
niowej w gospodarstwach rolniczych i 
usługowej – trzy w tym ostatnia podda-
szowa; 

k) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy usługowej wolnostojącej, 
garaďowej i gospodarczej – dwie; 

l) maksymalna iloċć kondygnacji, budynków 
inwentarskich i wykorzystywanych do 
produkcji rolniczej – nie okreċla sić; 

m) minimalną powierzchnie działek budow-
lanych lub terenów inwestycyjnych dla 
obszarów okreċlonych w pkt 1 – nie okre-
ċla sić; 

n) minimalną powierzchnić terenów inwe-
stycyjnych dla obszarów okreċlonych w 
pkt 2 – 1000m2; 

o) rodzaj dachu - płaski, dwu lub wielospa-
dowy; 

p) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych - 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu; 

q) kolorystyka dachów - stonowana, zhar-
monizowana w granicach całego terenu; 

r) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 50% powierzchni terenu inwe-
stycji; 

s) maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy – 0,6; 

t) dopuszczalna wysokoċć ogrodzenia – 
1,8m; 

u) dopuszczalne maksimum 30% wysokoċci 
ogrodzenia w formie pełnej; 

v) od strony dróg zabrania sić wykonywania 
ogrodzeĉ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjątkiem prefabrykowanych elementów 
do budowy słupów i podmurówek; 

5) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na je-
den lokal mieszkalny; 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na 
kaďde 25m2 powierzchni uďytkowej lokalu 
usługowego oraz dodatkowo 1 stanowi-
sko postojowe dla osób niepełnospraw-
nych, dla usług nieuciąďliwych; 

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustalenia-
mi szczegółowymi w zakresie obsługi komu-
nikacyjnej terenów funkcjonalnych; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej 
– zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

8) minimalna odległoċć posadowienia ogro-
dzeĉ od terenów wód powierzchniowych - 
3m; 

9) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną 
z preferencją gatunków rodzimych. 
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§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia P/U -1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren produk-
cji, składów, magazynów i zabudowy usłu-
gowej, wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi, niezbćdnymi do jego funkcjonowania, 
zielenią; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – biura związa-
ne z obsługą funkcji podstawowej, miesz-
kanie właċciciela; 

3) funkcja, o której mowa w pkt 2 moďe sta-
nowić nie wićcej niď 40% powierzchni tere-
nu funkcjonalnego; 

4) dla funkcji jak w pkt 1 dopuszcza sić dzia-
łalnoċć uciąďliwą, dla której sporządzenie 
raportu oddziaływania na ċrodowisko moďe 
być wymagane; 

5) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić realizacjć hal i budynków: 
produkcyjnych, usługowych, handlo-
wych, magazynowych, gospodarczych i 
garaďowych, związanych z przeznacze-
niem terenu ustalonym w pkt 1, 

b) dopuszcza sić realizacjć budynków biu-
rowych, związanych z przeznaczeniem 
terenu ustalonym w pkt 2; 

c) dopuszcza sić budowć budynku miesz-
kalnego, jednorodzinnego właċciciela 
inwestycji związanej z przeznaczeniem 
podstawowym oraz mieszkaĉ słuďbo-
wych wbudowanych w obiekt biurowy; 

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem 
planu; 

e) dopuszczalna wysokoċć zabudowy do 
15m nad poziomem terenu; 

f) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy biurowej – 3; 

g) maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych domu mieszkalnego – 3; 

h) rodzaj dachu - nie okreċla sić, 

i) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych 
- nie okreċla sić, 

j) kolorystyka dachów - nie okreċla sić, 

k) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 30% powierzchni terenu inwe-
stycji, 

l) maksymalny wskačnik intensywnoċci 
zabudowy – 0,8; 

m) dopuszczalna wysokoċć ogrodzenia - nie 
okreċla sić; 

n) od strony dróg zabrania sić wykonywa-
nia ogrodzeĉ z prefabrykatów betono-
wych, za wyjątkiem prefabrykowanych 
elementów do budowy słupów i podmu-
rówek; 

6) warunki parkingowe: 

a) minimum 3 miejsca postojowe/10 za-
trudnionych dla funkcji produkcyjnej, 
składowej i magazynowej; 

b) minimum 30 miejsc postojowych / 
1000m2 powierzchni uďytkowej dla biur; 

c) minimum 2 stanowiska postojowe na 
jeden lokal mieszkalny; 

d) minimum 1 stanowisko postojowe na 
kaďde 25m2 powierzchni uďytkowej loka-
lu usługowego oraz dodatkowo 1 sta-
nowisko postojowe dla osób niepełno-
sprawnych, dla usług nieuciąďliwych; 

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi w zakresie obsługi 
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicz-
nej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

9) minimalna odległoċć posadowienia ogro-
dzeĉ od terenów wód powierzchniowych – 
3m; 

10) zagospodarowanie terenu zielenią urządzo-
ną z preferencją gatunków rodzimych; 

11) dla budynku mieszkalnego, o którym mowa 
w pkt 5c ustala sić warunki kształtowania 
zabudowy 

- dopuszczalna wysokoċć zabudowy do 
12m nad poziomem terenu; 

- maksymalna iloċć kondygnacji naziem-
nych zabudowy mieszkaniowej – trzy w 
tym ostatnia poddaszowa, 

- rodzaj dachu - płaski, dwu lub wielospa-
dowy; 

- kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych 
- stonowana, zharmonizowana w grani-
cach całego terenu; 

- kolorystyka dachów - stonowana, zhar-
monizowana w granicach całego terenu. 

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R - 1, R - 2, R - 3, 
R -4, R – 5, R-6 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny upraw, 
łąk, pastwisk; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz 
związanej z produkcją i obsługą rolnictwa, ze 
wzglćdu na uwarunkowania, o których mowa 
w § 15; 
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3) moďliwoċć prowadzenia dróg gospodar-

czych; 

4) moďliwoċć zalesienia terenów, z uwzglćdnie-
niem § 30; 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustalenia-
mi szczegółowymi w zakresie obsługi komu-
nikacyjnej terenów funkcjonalnych; 

6) minimalna odległoċć posadowienia ogro-
dzeĉ od terenów wód powierzchniowych – 
rowów melioracyjnych 3m. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia ZL-1, ZL–2 usta-
la sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasów 

2) prowadzenie gospodarki leċnej w oparciu o 
ustalenia aktualnych uproszczonych planów 
urządzania lasów nie stanowiących własno-
ċci Skarbu Paĉstwa. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu KDD-3, KDD-4, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna 
klasy dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury techniczne; 

3) w trakcie budowy drogi naleďy w pierwszej 
kolejnoċci przewidzieć parametry techniczne 
dla przeznaczenia, o którym mowa w pkt 2, 

4) droga jednojezdniowa, dwupasmowa; 

5) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
12-15m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) rzćdna korony drogi musi znajdować sić mi-
nimum 30cm powyďej rzćdnej przyjćtej dla 
wody powodziowej 1% dla rzeki Rządzy, t.j. 
93,5m.npm. 

§ 47. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu KDD-1, KDD-2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna 
klasy dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa; 

4) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
6-12m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu CPJ-1, CPJ-2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo - 
jezdny; 

2) droga gruntowa; 

3) zakaz podwyďszania terenu; 

4) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
3,5-8m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 49. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu KDW-1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga we-
wnćtrzna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa; 

4) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
3-5 m zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 50. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu KDW-2, KDW-3, KDW-4, KDW-5 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga we-
wnćtrzna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa; 

4) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
12-15m zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 51. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu WS1-1, WS1-2, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych ċródlądowych płynących; 

2) wszelkie zagospodarowanie musi być podpo-
rządkowane powszechnemu, zwykłemu lub 
szczególnemu korzystaniu z wód, o których 
mowa w przepisach odrćbnych; 

3) zakazuje sić zabudowywania i przykrywania 
terenów wód powierzchniowych, za wyjąt-
kiem tych ich odcinków, które stanowić bćdą 
przedłuďenie ciągów komunikacyjnych; 

4) dopuszcza sić prace modernizacyjne i kon-
serwacje koryta rzeki i rowów. 

§ 52. Dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu WS2-1, WS2-2, WS2-3 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych ċródlądowych płynących - 
komunalny rów lub kanał deszczowo-
drenaďowy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – teren technicz-
ny, niezbćdny do konserwacji i utrzymania 
droďnoċci rowu; 

3) wszelkie zagospodarowanie musi być podpo-
rządkowane powszechnemu, zwykłemu lub 
szczególnemu korzystaniu z wód, o których 
mowa w przepisach odrćbnych; 

4) zakazuje sić zabudowywania i przykrywania 
terenów wód powierzchniowych, za wyjąt-
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kiem tych ich odcinków, które stanowić bćdą 
przedłuďenie ciągów komunikacyjnych; 

5) dopuszcza sić prace modernizacyjne i kon-
serwacje koryta rzeki i rowów. 

Rozdział 14 
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi  
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych 

§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-1 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi powiatowej, 
klasy zbiorczej, połoďonej poza obszarem planu, 
oznaczonej informacyjnie na rysunku planu 
symbolem KDZ oraz z drogi wewnćtrznej  
KDW-1. 

§ 54. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-2, RM-1 
ustala sić obsługć komunikacyjną z drogi powia-
towej, klasy zbiorczej, połoďonej poza obszarem 
planu, oznaczonej informacyjnie na rysunku 
planu symbolem KDZ. 

§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-3 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi powiatowej, 
klasy zbiorczej, połoďonej poza obszarem planu, 
oznaczonej informacyjnie na rysunku planu 
symbolem KDZ oraz z drogi gminnej klasy do-
jazdowej KDD-1. 

§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-4 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej kla-
sy dojazdowej KDD-1. 

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-13 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z dróg gminnych 
klasy dojazdowej KDD-1 oraz KDD-3. 

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U- 5 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi powiatowej, 
klasy zbiorczej, połoďonej poza obszarem planu, 
oznaczonej informacyjnie na rysunku planu 
symbolem KDZ oraz z dróg gminnych klasy do-
jazdowej KDD-1 i KDD-2 oraz drogi wewnćtrznej 
KDW-3. 

§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U- 6 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi powiatowej, 
klasy zbiorczej, połoďonej poza obszarem planu, 
oznaczonej informacyjnie na rysunku planu 
symbolem KDZ oraz z drogi gminnej klasy do-
jazdowej KDD-2 oraz drogi wewnćtrznej KDW-3. 

§ 60. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-7 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej kla-
sy dojazdowej KDD-2. 

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-8 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej, 
klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-1 lub KDD-2 oraz z drogi we-
wnćtrznej KDW-4. 

§ 62. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-9 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej, 
klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-2 oraz z dróg wewnćtrznych 
KDW-2, KDW-4, KDW-5. 

§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U- 10 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej, 
klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-1 oraz z dróg wewnćtrznych 
KDW-2, KDW-4, KDW-5. 

§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-11 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z dróg gminnych, 
klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-1 i KDD-4 oraz z drogi we-
wnćtrznej KDW-2. 

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia MN/U-12 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej, 
klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-4 oraz z drogi wewnćtrznej 
KDW-2. 

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia P/U-1 ustala sić 
obsługć komunikacyjną z dróg gminnych, klasy 
dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD-1 i KDD-4 oraz z drogi we-
wnćtrznej KDW-2. 

§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R- 1 ustala sić 
obsługć komunikacyjną z dróg gminnych, klasy 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDD-3 i KDD-4. 

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R- 2 ustala sić 
obsługć komunikacyjną z drogi gminnej, klasy 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDD-4. 

§ 69. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R-3, R-4 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi gminnej, 
klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-4. 

§ 70. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R-5, R-6 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z dróg połoďonych 
poza obszarem planu. 
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Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 71. Dla obszaru objćtego planem miejsco-
wym zgoda na zmianć przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze nie jest wymagana. 

§ 72.1. Wszystkie inwestycje na terenie objć-
tym ustaleniami planu, które zostały zrealizowa-
ne, rozpoczćte lub są realizowane oraz są zgod-
ne z obowiązującym w momencie ich rozpoczć-
cia prawem, lecz są niezgodne z ustaleniami 
planu, zostają uznane za przyjćte. 

2. Wszelkie nowe działania na działkach zwią-
zanych z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, 
muszą być zgodne z ustaleniami planu. 

§ 73. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić 30% stawkć opłaty od wzrostu warto-

ċci nieruchomoċci dla wszystkich terenów funk-
cjonalnych objćtych przedmiotowym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzenne-
go. 

§ 74. Z dniem wejċcia w ďycie niniejszej 
uchwały na obszarze, o którym mowa w § 1  
ust. 2 objćtym, wskazanym na załączniku traci 
moc uchwała nr XVI/104/2003 Rady Gminy w 
Klembowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Centrum” czćċć D wieċ 
Rasztów. 

§ 75. Realizacjć uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Klembów. 

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

 
 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Dorota Marcinkowska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/22/2011 

Rady Gminy Klembów 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zapisanych w miejscowym  

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów czćċci wsi Rasztów (RSP Rasztów) 
 

§ 1. 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców 

stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują: 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w 

tym wybudowanie ulicy z oċwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. 
1. Tereny publiczne, wskazane w planie miejscowym, które są inwestycjami z zakresu infrastruktury tech-

nicznej naleďącymi do zadaĉ własnych gminy – to tereny dróg publicznych KDD - drogi gminne klasy do-
jazdowej. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreċlony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówie-
niach publicznych. 

§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
1) realizacja inwestycji bćdzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochronie ċrodowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bćdą w sposób okreċlony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest 
przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, ujćtych 
w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2003r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała Rady Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu gminy ustala sić w uchwale budďetowej. 

§ 5. 
1) Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane bćdą przez budďet gminy lub 

na podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami. 
2) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 bćdą finanso-

wane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbio-
rowym odprowadzeniu ċcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze ċrodków budďetu gminy lub poprzez partner-
stwo publicznoprawne. 

3) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych bćdą finansowane na podstawie art. 7 usta-
wy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

§ 6. 
Prognozowane čródła finansowania przez gminć: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) poďyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Dorota Marcinkowska 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/22/2011 

Rady Gminy Klembów 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
gminy Klembów, czćċci wsi Rasztów (RSP Rasztów) 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszające-
go uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla nierucho-
moċci której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

19.10.2010 Ochrona danych 
osobowych 

Zmiana przeznaczenia terenów RM-2 
na tereny o funkcji MN/U 

 
 
 
 

Naniesienie drogi dojazdowej 

14/2 Rasztów RM-2 teren 
zabudowy 

zagrodowej w 
gospodarstwach 

rolnych, 
hodowlanych i 
ogrodniczych 

Droga 
dojazdowa 

TAK - 
 
 
 
 
 

NIE 

   
 
 
 
 
 

Uwaga 
bezzasadna – 
wnioskowana 
droga jest juď 
wskazana w 

projekcie planu. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Dorota Marcinkowska 

2 494

 
 
 

2495 
2 495 

UCHWAŁA Nr I/27/2011 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie budżetu gminy Klembów na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) 
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 
art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 z póčn. zm.) w związku z art. 121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy 
wprowadzające ustawć o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Klem-
bowie uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Ustala sić dochody w łącznej kwocie 
25 942 845,16zł z tego: 

1) bieďące w kwocie – 22 711 655,84zł, 

2) majątkowe w kwocie – 3 231 189,32zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 1. 

2. Ustala sić wydatki w łącznej kwocie – 
30 404 967,23zł z tego: 

1) bieďące w kwocie – 22 611 810,11zł, 

2) majątkowe w kwocie – 7 793 157,12zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 2. 

 

 

3. Ustala sić wydatki majątkowe, zgodnie z 
załącznikiem nr 3. 

§ 2.1. Ustala sić deficyt w wysokoċci 
4 462 122,07zł, który zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z zaciągnićtych 
kredytów i poďyczek. 

2. Ustala sić przychody budďetu w kwocie 
5 495 892,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

3. Ustala sić rozchody budďetu z tytułu spłaty 
kredytów i poďyczek w kwocie 1 033 770,19zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

4. Ustala sić limity zobowiązaĉ z tytułu kredy-
tów i poďyczek oraz emisji papierów wartoċcio-
wych na: 

1) sfinansowanie przejċciowego deficytu budďe-
tu w kwocie - 3 000 000,00zł, w tym: na wy-
przedzające finansowanie zadaĉ finansowa-
nych ze ċrodków z UE; 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budďe-
tu w kwocie okreċlonej w § 2 ust. 1 

3) spłatć wczeċniej zaciągnićtych zobowiązaĉ z 
tytułu kredytów, poďyczek w kwocie okreċlo-
nej w § 2 ust. 3. 


