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UCHWAŁA Nr 596/XLIX/2010 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Dobiesz - część południowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr 
400/XXX/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz 
– czňŌń południowa, Rada Miejska w Górze Kalwa-
rii stwierdzajņc, Őe niniejszy plan jest zgodny ze 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Góra 
Kalwaria przyjňtego uchwałņ nr 700/XLVII/2006 
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 13 wrze-
Ōnia 2006r. uchwala co, nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Do-
biesz – czňŌń południowa, zwany dalej „planem”. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1.000, stano-
wiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i bňdņ-
cy jej integralnņ czňŌciņ. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczajņ-
cych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu, 

4) parametrów i wskaŎników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, 

6) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy lokal-
nego systemu obsługi komunikacyjnej oraz in-
frastruktury technicznej, 

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

8) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym. 

§ 4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1. rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały, 

2. wykaz nieuwzglňdnionych uwag do planu wraz 
z rozstrzygniňciem sposobu ich rozpatrzenia, 
stanowiņcy załņcznik nr 2 do uchwały, 

3. rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 5.1. Nastňpujņce ustalenia graficzne na ry-
sunku planu sņ ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu okreŌlone numerem i 
symbolem literowym, 

5) granice stref potencjalnego szkodliwego od-
działywania od linii elektroenergetycznych SN, 

6) granice stref złoŐonych warunków gruntowo - 
wodnych. 
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2. Pozostałe oznaczenia graficzne majņ charak-
ter informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiņzujņ łņcznie z odpowiednimi ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1. terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru objňtego planem o okreŌlonym prze-
znaczeniu lub okreŌlonych zasadach zago-
spodarowania wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony kolej-
nym numerem i odpowiednim symbolem li-
terowym, 

2. przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to rozu-
mień przeznaczenie ustalone dla danego te-
renu, 

3. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie dominujņce na te-
renie działki budowlanej, to jest obejmujņce 
wiňcej niŐ 50% powierzchni działki budowla-
nej, 

4. przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie inne niŐ podsta-
wowe dopuszczone na warunkach okreŌlo-
nych w planie, 

5. powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień sumň powierzchni budynków połoŐo-
nych w obrňbie działki budowlanej liczonņ ja-
ko rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynków na powierzchniň tej działki, 

6. powierzchni zabudowanej – naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň zabudowy wraz ze 
wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w 
obrňbie działki budowlanej, 

7. liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień wyznaczone na rysunku planu linie 
okreŌlajņce granice terenów o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

8. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie, których nie moŐe 
przekroczyń Őadna z czňŌci budowanego lub 
rozbudowywanego budynku, okreŌlajņce 
najmniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń budynku 
w stosunku do: 

1) linii rozgraniczajņcych, 

2) istniejņcych granic działki, 

3) elementów krajobrazu, w szczególnoŌci 
górnych krawňdzi skarp rowów meliora-
cyjnych, cieków i zbiorników wodnych i la-
sów, od których te linie wyznaczono, 

9. maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień najwiňkszy nieprzekraczal-
ny wymiar pionowy budynku mierzony od 
poziomu gruntu rodzimego do najwyŐszego 
punktu przekrycia dachu, 

10. reklamie – naleŐy przez to rozumień przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w jakiej-
kolwiek wizualnej formie, eksponowany za 
pomocņ: 

1) specjalnych noŌników np. bilbordu, ban-
neru, tablicy, gabloty, słupa ogłoszenio-
wego, masztu, 

2) grafik naniesionych bezpoŌrednio na bu-
dynki lub inne elementy zagospodarowa-
nia terenu, np. malowane lub naklejane 
grafiki na Ōcianach i oknach budynków, na 
chodnikach, na ogrodzeniach, 

11. szyldzie – naleŐy przez to rozumień zewnňtrz-
ne oznaczenie stałego miejsca prowadzenia 
działalnoŌci, 

12. wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień stosunek sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji naziem-
nych, mierzonych po obrysie zewnňtrznym 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
danej działce budowlanej, do powierzchni tej 
działki, 

13. drodze w liniach rozgraniczajņcych – naleŐy 
przez to rozumień pas terenu zawierajņcy 
drogň z niezbňdnymi obiektami, urzņdzeniami 
i instalacjami słuŐņcymi ruchowi drogowemu, 
zieleŊ izolacyjnņ i ozdobnņ oraz urzņdzenia i 
instalacje słuŐņce przesyłowi mediów i obsłu-
dze inŐynieryjnej terenów budowlanych, 

14. bilansie miejsc parkingowych – naleŐy przez 
to rozumień liczbň niezbňdnych miejsc par-
kingowych dla pokrycia potrzeb wynikajņcych 
z przeznaczenia i programu zagospodarowa-
nia terenu, liczonym dla danej działki, terenu, 
kilku terenów lub całego obszaru planu, 

15. drodze wewnňtrznej – naleŐy przez to rozu-
mień wydzielony teren, który na zasadach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych pełni 
funkcjň drogi dla pozostałych terenów do 
niego przylegajņcych i zapewnia dostňp dzia-
łek budowlanych do drogi publicznej, 

16. siňgaczu – naleŐy przez to rozumień ciņg ko-
munikacyjny wydzielony liniami rozgranicza-
jņcymi, o minimalnej szerokoŌci 5m i maksy-
malnej długoŌci 60m, który zapewnia dostňp 
z działki budowlanej do drogi publicznej. 
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Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 8. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem realizacji 
ustaleŊ niniejszej uchwały jest: 

1. ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2. okreŌlenie warunków dotyczņcych kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoŐliwi 
uzyskanie właŌciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni, 

3. ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inŐynierii i 
ochrony Ōrodowiska. 

§ 9. Ustala siň, Őe ochrona i kształtowania ładu 
przestrzennego realizowane bňdņ poprzez ustale-
nia niniejszej uchwały Rady Miejskiej, obejmujņce 
wszystkie działania inwestycyjne realizowane na 
obszarze objňtym planem, wraz z okreŌleniem ich 
wzajemnych powiņzaŊ i korelacji, przy uwzglňd-
nieniu istniejņcego zagospodarowania i wymo-
gów przepisów szczególnych. 

§ 10.1. Zabrania siň lokalizowania obiektów 
tymczasowych i prowizorycznych, nie zwiņzanych 
z realizacjņ inwestycji docelowych; lokalizowanie 
obiektów tymczasowych moŐliwe jest jedynie w 
obrňbie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa w czasie waŐnoŌci po-
zwolenia na budowň. 

2. Do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
nego z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza siň utrzymanie dotychczasowego uŐyt-
kowania rolniczego bez prawa zabudowy. 

§ 11. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania okreŌlone na rysunku planu. 

§ 12. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – oznaczone symbolem przeznaczenia MN, 

2. tereny rolnicze – oznaczone symbolem prze-
znaczenia R, 

3. tereny zadrzewieŊ na gruntach rolnych – ozna-
czone symbolem przeznaczenia Lz, 

4. tereny wód powierzchniowych – oznaczone 
symbolem przeznaczenia WS, 

5. tereny infrastruktury technicznej – oznaczone 
symbolem przeznaczenia I. 

 

§ 13.1. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów komunikacji wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczonych symbolem przezna-
czenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej - 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDD, 

3) tereny ciņgu pieszo-jezdnego – oznaczone 
symbolem przeznaczenia KPJ. 

2. Jako uzupełniajņcņ sień komunikacji ustala 
siň drogi wewnňtrzne, wyznaczone liniami rozgra-
niczajņcymi i oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDW, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 14.1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie za-
budowy okreŌlone na rysunku planu. 

2. Nowa zabudowa na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy mu-
si byń sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległoŌci 
nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgra-
niczajņcej dróg publicznych oznaczonych symbo-
lem: 

1) KDL – 5,0m (z wyjņtkiem 1KDL gdzie linie za-
budowy omijajņ strefň potencjonalnego szko-
dliwego oddziaływania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych), 

2) KDD – 5,0m, 

3) KPJ – 5,0m. 

4. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległoŌci 
nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgra-
niczajņcej dróg wewnňtrznych oznaczonych sym-
bolem KDW – 5,0m; dotyczy to teŐ odległoŌci nie-
przekraczalnych linii zabudowy od niewyznaczo-
nych w planie dróg wewnňtrznych. 

5. Ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy, 
w tym obiektów gospodarczych, od granicy z sņ-
siednimi działkami – 4,0m. 

6. Dopuszcza siň remonty i przebudowy istnie-
jņcej zabudowy usytuowanej w pasie pomiňdzy 
liniami rozgraniczajņcymi układu komunikacyjne-
go a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, z wyklucze-
niem powiňkszenia kubaturowego. 

7. Ustala siň minimalne odległoŌci nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych na 5,0m. 
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8. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň loka-
lizacjň budynków na działce zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i z uwzglňdnieniem wszyst-
kich ustaleŊ planu. 

9. Na terenach objňtych planem zasady kształ-
towania zabudowy okreŌla siň nastňpujņco: 

1) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla po-
szczególnych terenów, 

2) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy - zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

3) nakazuje siň dostosowanie architektury budyn-
ków do regionalnych form oraz otaczajņcego 
krajobrazu, poprzez staranne opracowanie pro-
jektowe bryły i zastosowanie tradycyjnych ma-
teriałów wykoŊczeniowych (dachówka, gont, 
strzecha) i dachów o zmiennej geometrii, o na-
chyleniu połaci dachowych wynoszņcym 30° 
do 45°; przy czym dopuszcza siň inne przekry-
cia zwieŊczone np. attykami, 

4) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych ma-
teriałów wykoŊczeniowych na elewacjach bu-
dynków mieszkalnych, w tym cegły klinkiero-
wej, drewna, kamienia, tynku, wykluczajņc 
moŐliwoŌń uŐycia materiałów bňdņcych imita-
cjņ naturalnych, 

5) na całym obszarze planu zabrania siň lokalizo-
wania obiektów o charakterze dominant prze-
strzennych, tj. obiektów budowlanych nie bň-
dņcych budynkami o maksymalnej wysokoŌci 
powyŐej 15,0m, liczņc od poziomu gruntu ro-
dzimego. 

§ 15. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1. ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym Őe 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-
niňcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

2. bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 
10,0m muszņ zostań cofniňte o minimum 
2,0m w stosunku do linii rozgraniczajņcej 
ustalonej w planie, 

3. bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań siň na zewnņtrz działki, 

4. maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 2,2m od poziomu terenu, 

5. ogrodzenie powinno byń aŐurowe co naj-
mniej powyŐej 0,6m od poziomu terenu, 

6. ogrodzenia pełne (nieaŐurowe) nie mogņ byń 
wyŐsze niŐ 0,6m od poziomu terenu, 

7. łņczna powierzchnia przeŌwitów umoŐliwiajņ-
ca naturalny przepływ powietrza powinna 
wynosiń co najmniej: 

1) 25% powierzchni aŐurowej czňŌci ogro-
dzenia miňdzy słupami, w przypadku reali-
zacji ogrodzeŊ drewnianych, murowanych 
lub z tworzyw sztucznych, 

2) 50% powierzchni aŐurowej czňŌci ogro-
dzenia miňdzy słupami, w przypadku reali-
zacji ogrodzeŊ metalowych, 

8. zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeŊ pre-
fabrykowanych, 

9. linia ogrodzenia winna przebiegań w odległo-
Ōci min. 0,5m od gazociņgu, 

10. nakazuje siň odsuniňcie ogrodzeŊ co najmniej 
5,0m od linii brzegowej rowów melioracyj-
nych. 

§ 16.1. Na całym obszarze planu zakazuje siň 
sytuowania wolnostojņcych znaków informacyj-
no-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siň loka-
lizowanie reklam i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiek-
tach małej architektury pod warunkiem, Őe po-
wierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 
3m2, pod warunkiem, Őe bňdzie to nie wiňcej niŐ  
1 reklama lub znak na działce budowlanej. 

3. Zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno - plastycznych: 

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 

2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.), 

3) zakazuje siň wspornikowego wywieszania zna-
ków informacyjno – plastycznych i reklam poza 
linie rozgraniczajņce dróg publicznych oraz te-
reny działek sņsiednich. 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturowych i 
innych uŐytkowych elementach wyposaŐenia 
przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie 
moŐe utrudniań korzystania z nich lub zakłócań ich 
uŐytkowania. 

5. Ustalenia pkt 1 - 4 nie dotyczņ gminnego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 
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§ 17.1. Ustala siň moŐliwoŌń podziału na działki 
budowlane terenów pod warunkiem zachowania 
nastňpujņcych zasad: 

1) dopuszcza siň wydzielenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z normatywami ustalonymi 
dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi działek, 

3) w wyniku podziału terenu na działki budowlane 
naleŐy zachowań wartoŌci uŐytkowe zgodne z 
przeznaczeniem w planie wszystkich fragmen-
tów terenu pozostałych po podziale, z zacho-
waniem innych ustaleŊ planu, 

4) ustala siň kņt połoŐenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego na 90° - dopuszcza 
siň odstņpienia od tego wymogu, jeŐeli wynika 
to z przebiegu linii rozgraniczajņcych tereny na 
rysunku planu. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w przepisach 
szczegółowych wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomoŌci 
pod warunkiem, Őe działka, z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniň nie 
mniejszņ, niŐ okreŌlona w przepisach szczegó-
łowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojekto-
wanych działek budowlanych, 

4) w celu usprawnienia komunikacji. 

3. Działki przeznaczone do wydzielenia naleŐy 
wyznaczań w oparciu o linie rozgraniczajņce, o 
których mowa w § 11. 

4. Do wydzielania nowych działek budowla-
nych naleŐy stosowań zasady podziału nierucho-
moŌci, połņczenia nieruchomoŌci i ponownego 
podziału na działki gruntu lub scalenia i podziału 
nieruchomoŌci zawarte w przepisach odrňbnych. 

5. W przypadku terenów oznaczonych symbo-
lami „MN” dopuszcza siň odstňpstwo od ustaleŊ 
w zakresie minimalnej powierzchni działki pod 
zabudowň, bňdņce wynikiem rozwiņzaŊ prze-
strzennych planu (np. podział istniejņcej działki na 
czňŌci w wyniku wytyczenia nowego układu ko-
munikacyjnego, scalenia i podziału nieruchomo-
Ōci, itd.), nie wiňcej jednak niŐ o 5% i pod warun-
kiem zachowania ustalonego planem wskaŎnika 
powierzchni biologicznie czynnej. 

6. Dopuszcza siň zabudowň zgodnņ z przezna-
czeniem terenu na działkach mniejszych niŐ okre-
Ōlone w ustaleniach dla tych terenów, pod warun-

kiem, Őe podział został dokonany przed uprawo-
mocnieniem siň planu i pod warunkiem zachowa-
nia ustalonego planem wskaŎnika powierzchni 
biologicznie czynnej. 

§ 18.1. Ustala siň warunki kształtowania krajo-
brazu kulturowego obejmujņce zasady i ograni-
czenia dotyczņce gabarytów zabudowy, lokalizacji 
noŌników reklamowych, dopuszczalnoŌci lokali-
zowania tymczasowych obiektów, zawarte w usta-
leniach ogólnych oraz ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów. 

2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, w razie ujawnienia podczas robót ziemnych 
lub budowlanych przedmiotu posiadajņcego ce-
chy zabytku, ustala siň nakaz niezwłocznego po-
wiadomienia właŌciwego organu SłuŐby Ochrony 
Zabytków, zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i 
wstrzymania wszelkich robót do czasu wydania 
przez ten organ odpowiednich zarzņdzeŊ. 

§ 19. Ustala siň, Őe na całym obszarze działania 
planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania Ōrodowiska: 

1. zachowanie istniejņcych zadrzewieŊ na grun-
tach rolnych, 

2. zachowanie istniejņcych cieków wodnych, 

3. nakazuje siň maksymalnņ ochronň istniejņcej 
szaty roŌlinnej cennej pod wzglňdem przy-
rodniczym i krajobrazowym, 

4. nakazuje siň zachowanie walorów Ōrodowiska 
przyrodniczego, a przede wszystkim zacho-
wanie istniejņcej zieleni wysokiej, pojedyn-
czych drzew oraz zadrzewieŊ przydroŐnych, 

5. zakazuje siň naruszania przekroju rowów me-
lioracyjnych za wyjņtkiem zabiegów słuŐņ-
cych ich utrzymaniu (tj. konserwacji, eksplo-
atacji i remontów w celu zachowania funkcji), 
przebudowie lub odbudowie polegajņcych na 
poszerzeniu i/lub pogłňbieniu, jak równieŐ 
zmian koniecznych ze wzglňdu na potrzeby 
wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpo-
Őarowej oraz budowy układu drogowego, 

6. zaleca siň dņŐenie do przebudowy bņdŎ czň-
Ōciowej likwidacji urzņdzeŊ melioracyjnych w 
celu przystosowania ich do funkcjonowania 
na terenach innych niŐ uŐytkowane rolniczo 
kompleksowo dla jak najwiňkszego obszaru, 
tj. w obrňbie jednej lub kilku działek rolnych – 
przed ich podziałem i zainwestowaniem, 

7. nakazuje siň przebudowň systemu drenar-
skiego przed zainwestowaniem terenu w 
miejscach kolizji z budynkami, budowlami lub 
nawierzchniami utwardzanymi, po uprzednim 
sporzņdzeniu przez inwestora/właŌciciela 
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działki budowlanej inwentaryzacji rurociņgów 
melioracyjnych, natomiast w przypadku gdy 
przebudowa nie jest uzasadniona, tj. np. w 
miejscu kolizji z inwestycjņ liniowņ, nakazuje 
siň podjňcie innych działaŊ majņcych na celu 
ochronň rurociņgów melioracyjnych, takich 
jak rňczne prowadzenie prac ziemnych w 
miejscu kolizji, zastosowanie bezwykopowej 
metody wykonania, wykonania w rurze osło-
nowej, itp., 

8. nakazuje siň zapewnienie dostňpu do rowów 
melioracyjnych dla słuŐb odpowiedzialnych 
za ich eksploatacjň oraz słuŐb ratowniczych, 

9. ustala siň obowiņzek utrzymania przez wła-
Ōcicieli działek urzņdzeŊ melioracyjnych po-
przez naprawy rurociņgów w granicach wła-
snej działki oraz konserwacjň rowów meliora-
cyjnych, w terminach i z czňstotliwoŌciņ za-
pewniajņcņ ich dobry stan techniczny, jednak 
nie rzadziej niŐ raz w roku, 

10. wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczyszcze-
nia mogņ negatywnie wpłynņń na stan tych 
wód oraz nakaz podłņczenia wszystkich obiek-
tów do sieci miejskich po ich realizacji, 

11. w celu ochrony powietrza ustala siň ogrze-
wanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, olejem 
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekolo-
gicznie czystymi, w tym stałymi, których sto-
sowanie jest zgodne z ustawņ prawo ochrony 
Ōrodowiska, 

12. zakazuje siň lokalizacji w obszarze planu 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko, w rozumieniu przepisów 
odrňbnych, za wyjņtkiem inwestycji niezbňd-
nych dla prawidłowego funkcjonowania 
gminnych i ponadlokalnych systemów inŐy-
nieryjnych, 

13. ustala siň obowiņzek zapewnienia odpowied-
niej iloŌci miejsca dla pojemników na odpady 
w granicach działki, 

14. okreŌla siň minimalnņ wielkoŌń działki zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów, 

15. okreŌla siň minimalny wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów, 

16. przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōrodo-
wisku w rozumieniu ustawy prawo ochrony 
Ōrodowiska. 

§ 20.1. Wprowadza siň szczególne uwarunko-
wania dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoŐonych w zasiňgu stref: 

1) potencjalnego szkodliwego oddziaływania pola 
elektroenergetycznego od napowietrznych linii 
elektroenergetycznych SN, 

2) złoŐonych warunków gruntowo – wodnych. 

2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi powinny byń sytuowane poza za-
siňgiem uciņŐliwoŌci okreŌlonym w przepisach o 
ochronie Ōrodowiska. 

3. Zasiňg stref potencjalnego szkodliwego od-
działywania napowietrznych linii SN wynosi po 
5m w kaŐdņ stronň od osi linii. 

4. Na terenach połoŐonych w zasiňgu stref, o 
których mowa w ust. 3 i oznaczonych na rysunku 
planu, ustala siň zakaz realizacji obiektów kubatu-
rowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (po-
wyŐej 4 godzin na dobň), tj.: 

1) zakazuje siň lokalizowania miejsc stałego prze-
bywania ludzi w zwiņzku z prowadzonņ działal-
noŌciņ gospodarczņ, turystycznņ, rekreacyjnņ, 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków mieszkal-
nych i wymagajņcych szczególnej ochrony, jak 
szpitale, internaty, Őłobki, przedszkola i podob-
ne. 

5. PowyŐsze strefy oddziaływania linii elektro-
energetycznych – wynikajņce ze szkodliwego od-
działywania pola elektromagnetycznego – mogņ 
byń weryfikowane: 

1) na zasadach okreŌlonych w pkt 2 (po uzgod-
nieniu z WłaŌcicielem linii), 

2) po skablowaniu linii SN (w uzgodnieniu z Wła-
Ōcicielem linii). 

6. Wyznacza siň zasiňg strefy złoŐonych warun-
ków gruntowo - wodnych, oznaczonej na rysunku 
planu, w zasiňgu której inwestor podejmujņcy 
realizacjň inwestycji budowlanej moŐe natrafiń na 
wystňpujņce w podłoŐu warstwy gruntów słabo-
noŌnych lub wysoki poziom wód gruntowych. 

7. Na terenach połoŐonych w zasiňgu strefy, o 
której mowa w ust. 6 i oznaczonej na rysunku pla-
nu ustala siň obowiņzek wykonania przez inwesto-
ra, dla kaŐdej zamierzonej inwestycji kubaturowej, 
oceny warunków geotechnicznych w formie eks-
pertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. 

§ 21.1. Jako obowiņzujņce w planie rozwiņzanie 
przyjmuje siň: docelowy, zorganizowany sposób 
zaopatrzenia w wodň z gminnej sieci wodociņgo-
wej i odprowadzania Ōcieków do oczyszczalni 
gminnej. 
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2. Dopuszcza siň stosowanie lokalnych rozwiņ-
zaŊ uwzglňdniajņcych wymogi prawa budowlane-
go i ochrony Ōrodowiska, w tym szczelnych szamb 
przydomowych i indywidualnych ujňń wody - do 
czasu realizacji gminnej sieci wodociņgowej i ka-
nalizacji sanitarnej. 

3. Ustala siň nakaz podłņczenia zabudowy do 
gminnych systemów inŐynieryjnych (wodociņgów 
i kanalizacji) po ich realizacji. 

4. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków czy 
urzņdzenia telekomunikacyjne na podstawie opra-
cowaŊ technicznych, na całym obszarze objňtym 
planem, bez koniecznoŌci zmiany niniejszego pla-
nu, pod warunkiem, Őe ewentualna uciņŐliwoŌń 
tychŐe obiektów nie bňdzie wykraczań poza grani-
ce lokalizacji; w szczególnoŌci zaleca siň wykorzy-
stanie na te cele terenu gminnego oznaczonego 
„1I” na rysunku planu. 

5. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleŐy re-
zerwowań tereny dla infrastruktury technicznej. 

6. Przez tereny inne, niŐ przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (a 
wiňc takŐe przez tereny działek prywatnych), do-
puszcza siň prowadzenie liniowych elementów 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacjň zwiņza-
nych z nimi urzņdzeŊ, jeŐeli nie bňdzie innej moŐ-
liwoŌci. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
Őy - w miarň moŐliwoŌci - unikań kolizji z istniejņ-
cymi elementami infrastruktury technicznej po-
przez konsultowanie przygotowywanych rozwiņ-
zaŊ z operatorami systemów medialnych. W przy-
padku nieuniknionej kolizji projektowanego zago-
spodarowania z tymi elementami naleŐy je prze-
nieŌń lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wynikajņcych z 
przepisów szczególnych oraz warunków okreŌlo-
nych przez operatora(ów) (w tym w zakresie spo-
sobu finansowania). W szczególnoŌci dotyczy to 
przebudowy napowietrznych linii energetycznych 
Ōredniego i niskiego napiňcia na sieci kablowe. 

8. W ogrodzeniu naleŐy sytuowań szafki gazo-
we i energetyczne zapewniajņc do nich dostňp od 
strony ulicy. 

9. Powiņzania komunikacyjne z zewnňtrznym 
układem komunikacyjnym miasta i ponadlokal-
nym zapewniajņ drogi oznaczone symbolami 
1KDL-2KDL wyznaczone na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi. 

10. W liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych oznaczonych symbolami KDL i KDD ustala 
siň jednostronne usytuowanie chodników dla pie-

szych oraz dopuszcza siň lokalizacjň ŌcieŐek rowe-
rowych. 

11. Dopuszcza siň urzņdzenie miejsc postojo-
wych w liniach rozgraniczajņcych dróg układu 
obsługujņcego poza jezdniami, tylko na tych dro-
gach, których minimalna szerokoŌń w liniach roz-
graniczajņcych wynosi przynajmniej 15,0m. 

12. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy 
i właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach inwe-
stycji, w liczbie wynikajņcej z ustalonych wskaŎni-
ków. 

13. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎniki 
parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  
2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 

2) usług - 3 miejsca parkingowe na kaŐde 100m2 
pow. uŐytkowej, dla obiektów o mniejszej po-
wierzchni uŐytkowej nie mniej niŐ 2 miejsca 
parkingowe. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 22. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1MN – 5MN obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabu-
dowy: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: istniejņca zabu-
dowa siedliskowa, nieuciņŐliwe usługi na pow. 
nie wiňkszej niŐ 30% pow. działki budowlanej, 
infrastruktura techniczna, zbiorniki wodne. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-
wem do działaŊ remontowych, przebudowy 
i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w formie wolnostojņcej i 
bliŎniaczej, z zastrzeŐeniem na jednej działce 
budowlanej moŐe byń zrealizowany jeden 
budynek mieszkalny, 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņŐliwych– zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
– do 11,0m (2 kondygnacje, w tym poddasze 
uŐytkowe), 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy 
– których maksymalna wysokoŌń nie moŐe 
przekraczań 6,0m a powierzchnia 40m2, z za-
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strzeŐeniem na jednej działce budowlanej 
moŐe byń zrealizowany jeden garaŐ na  
2 samochody i jeden budynek gospodarczy; 
budynek gospodarczy i garaŐowy dopaso-
wany architekturņ do budynku mieszkalne-
go, 

6) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy nie moŐe byń wiňkszy niŐ 0,6, 

7) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony- wg minimalnego wskaŎ-
nika ustalonego w § 21, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień jednolitņ kolorysty-
kň w odcieniach od ciemnej czerwieni do 
czerwonawego brņzu lub odcieniach sza-
roŌci, 

b) elewacje budynków powinny mień sto-
nowane barwy ziemi (jasne/neutralne 
odcienie brņzu lub beŐu). 

4. W zakresie podziału nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň: 

a) nie mniejszņ niŐ 1000m2 dla zabudowy 
wolnostojņcej, 

b) nie mniejszņ niŐ 500m2 dla zabudowy 
bliŎniaczej, 

3) front nowo tworzonej działki budowlanej 
ma byń nie mniejszy niŐ: 

a) 18m dla zabudowy wolnostojņcej, 

b) 12m dla zabudowy bliŎniaczej. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury i 
ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług i działalnoŌci uciņŐli-
wej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek 
budowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 
60% ich powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki 
budowlanej, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň zbiorników reten-
cyjnych (WS) na terenie posesji. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami planu, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 23. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1R - 3R obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

1. Przeznaczenie: tereny rolnicze, 

2. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) dopuszcza siň realizacjň siedlisk rolniczych o 
minimalnej powierzchni działki 5000m² dla 
gospodarstw rolnych o areale wiňkszym niŐ 
1,0 ha uŐytków rolnych na terenie gminy; 
pod warunkiem zapewnienia dostňpu do 
drogi publicznej. Minimalna szerokoŌń fron-
tu działki siedliska – 30m, 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania 
wolnostojņcych parterowych garaŐy i bu-
dynków gospodarczych, których maksymal-
na wysokoŌń nie moŐe przekraczań 10,0m, 

3) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
– do 12,0m (2 kondygnacje, w tym poddasze 
uŐytkowe), 

4) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy nie moŐe byń wiňkszy niŐ 0,4 po-
wierzchni ogólnej działki budowlanej dla 
siedliska rolniczego, 

5) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego w § 21, 

6) ustala siň moŐliwoŌń realizacji zabudowy 
siedliskowej w odległoŌciach minimalnych 
od linii rozgraniczajņcych dróg: 

a) 10m od drogi lokalnej oznaczonej sym-
bolem KDL, 

b) 6m od dróg wewnňtrznych. 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień jednolitņ kolorysty-
kň w odcieniach od ciemnej czerwieni do 
czerwonawego brņzu lub odcieniach sza-
roŌci, 

b) elewacje budynków powinny mień sto-
nowane barwy ziemi (jasne/neutralne 
odcienie brņzu lub beŐu). 

3. W zakresie podziału nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo tworzone działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ 
5000m2, 
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3) front nowo tworzonej działki budowlanej 
ma byń nie mniejszy niŐ 30m. 

4. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kultury i 
ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług i działalnoŌci uciņŐli-
wej, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek 
budowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 
80% ich powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki 
budowlanej. 

5. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami planu, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg. 

§ 24. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1Lz – 3Lz obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

1. Przeznaczenie: tereny zadrzewione na gruntach 
rolnych. 

2. Zakazuje siň lokalizowania zabudowy i innego 
przeznaczania. 

3. Zakazuje siň uszczuplania powierzchni zadrze-
wieŊ, niszczenia oraz prowadzenia działaŊ 
osłabiajņcych odpornoŌń drzewostanów. 

§ 25. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1Ws – 2Ws obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) wody powierzchniowe – stawy i rowy me-
lioracyjne, 

2) zakaz innego przeznaczenia i zabudowy. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) nakazuje siň zachowanie wszystkich istnie-
jņcych stawów i rowów, 

2) ustala siň obowiņzek zachowania swobod-
nego przepływu i przepustowoŌci wody, 

3) dopuszcza siň przeprowadzanie przez rowy 
dróg wewnňtrznych oraz urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, 

4) zakaz odprowadzania Ōcieków komunalnych 
oraz deszczowych nieoczyszczonych, 

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 19. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 26.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ drogi 
lokalne, dojazdowe, ciņg pieszo-jezdny, a takŐe 
drogi wewnňtrzne wyznaczone liniami rozgrani-
czajņcymi na rysunku planu. 

2. Drogi lokalne, dojazdowe tworzņ publiczny 
układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne tworzņ wewnňtrzny (nie-
publiczny) układ komunikacyjny. 

4. W obszarze ustala siň nastňpujņce ciņgi ko-
munikacyjne: 

 

Lp. nazwa drogi / ulicy symbol 
przeznaczenia 

klasa / kategoria minimalna szerokoŌń 
w liniach rozgraniczajņcych 

(m) 

Inwestycja  
o znaczeniu lokalnym (pl) 
bņdŎ ponadlokalnym (pp) 

1. droga istniejņca 1KDL lokalna/  
gminna 

16,0m / połowa przekroju 
pasa drogowego 

w granicach planu 

pp 

2. drogi projektowane 2KDL lokalne/  
gminne 

12,0 pp 

3. droga projektowana 1KDD dojazdowa / gminna 10,0 pl 

4. droga istniejņca/ 
poszerzana 

1KPJ ciņg pieszo-jezdny  
gminny 

5,0m, z tego 4,0m  
przekroju pasa drogowego 

w granicach planu 

pl 

5. droga projektowana 1KDW wewnňtrzna 8,0 pl 

6. droga projektowana 2KDW wewnňtrzna 6,0 pl 

7. droga czňŌciowo 
istniejņca/ poszerzana 

3KDW wewnňtrzna 8,0 pl 

8. droga czňŌciowo 
istniejņca/ czňŌciowo 
projektowana 

4KDW wewnňtrzna 6,0 pl 

9. droga czňŌciowo 
istniejņca/ czňŌciowo 
projektowana 

5KDW wewnňtrzna 6,0 pl 
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10. droga czňŌciowo 
istniejņca/ czňŌciowo 
projektowana 

6KDW wewnňtrzna 8,0 pl 

11. droga istniejņca 7KDW wewnňtrzna 
(dojazd do pól) 

3,5m od strony północnej, 
3,75m przy granicy 

z Sierzchowem 

pl 

 

§ 27.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami roz-
graniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Dla odcinków dróg, które nie posiadajņ moŐ-
liwoŌci pełnego przejazdu ustala siň wymóg reali-
zacji placów manewrowych do zawracania o wy-
miarach uwzglňdniajņcych minimalny promieŊ 
skrňtu pojazdu kołowego (6m) oraz umoŐliwiajņ-
cych dostňp pojazdom ratownictwa do wszystkich 
obsługiwanych przez nie działek budowlanych. 

3. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych 
nie wyznaczonych na rysunku planu ustala siň: 

1) minimalnņ szerokoŌń wydzielanych po uchwa-
leniu planu dróg wewnňtrznych: 

a) 6,0m w liniach rozgraniczajņcych dla dróg o 
długoŌci do 30m, 

b) 8,0m w liniach rozgraniczajņcych dla dróg o 
długoŌci od 31m do 150m, 

c) 10,0m w liniach rozgraniczajņcych dla dróg 
o długoŌci powyŐej 150m, 

2) siňgacze dojazdowe nie mogņ byń dłuŐsze jak 
150m, 

3) place manewrowe do zawracania dla samo-
chodów osobowych i pojazdów ratownictwa, 
zgodnie z ust. 2. 

4. Zachowuje siň dojazdy według stanu istnie-
jņcego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoŐliwia ich przebudowň, z warunkiem za-
chowania szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych 
nie mniejszej niŐ 6,0m. 

§ 28.1. Na terenach układu komunikacyjnego, 
wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego 
realizacji dopuszcza siň dotychczasowy sposób 
uŐytkowania. 

2. Docelowo ustala siň koniecznoŌń odprowa-
dzania Ōcieków deszczowych z dróg publicznych 
systemem kanalizacji deszczowej. 

3. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z dróg publicznych powinny byń 
odprowadzane poprzez system studni chłonnych 
do gruntu bņdŎ teŐ do rowów melioracyjnych lub 
zbiorników retencyjnych, przy czym na inwesto-
rów nakłada siň obowiņzek wyboru najbardziej 
korzystnego sposobu odprowadzania tych wód 
przy uwzglňdnieniu kryterium przeciwdziałania 
powodzi i suszy. 

§ 29.  Ustala siň zasadň zabezpieczenia potrzeb 
parkingowych przez inwestorów i właŌcicieli po-
sesji na terenach własnych, w liczbie wynikajņcej z 
ustalonych wskaŎników, zgodnie z ustaleniami 
§ 21. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

§ 30. Wodociņgi i zaopatrzenie w wodň 

1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru planu w wodň 
z gminnej sieci wodociņgowej, w oparciu o ist-
niejņce ujňcia wody połoŐone w granicach pla-
nu oraz inne, znajdujņce siň poza granicami 
planu, z zastrzeŐeniem ust. 2. 

2. Do czasu realizacji gminnej sieci wodociņgowej 
dopuszcza siň realizacjň indywidualnych ujňń 
wody. 

3. Ustala siň, Őe dostawa wody bňdzie odbywań 
siň poprzez indywidualne przyłņcza na warun-
kach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci. 

4. Ustala siň, Őe dla zapewnienia pewnoŌci do-
stawy wody na całym obszarze objňtym pla-
nem sień wodociņgowa projektowana bňdzie w 
układzie zamkniňtym, pierŌcieniowym. 

5. NiezaleŐnie od zasilania, z sieci wodociņgowej 
naleŐy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci w 
wodň z awaryjnych studni publicznych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 31. Kanalizacja 

1. Ustala siň sukcesywne objňcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejņcej i projek-
towanej zabudowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siň gromadzenie Ōcieków w szczelnych 
i atestowanych podziemnych zbiornikach na 
nieczystoŌci. 

3. Ustala siň zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych Ōcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów Ōciekowych. 

4. Ustala siň odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zagrodowej powierzchniowo na 
teren własnej działki, 

2) z dróg publicznych i parkingów sieciņ kana-
lizacji deszczowej do rowów melioracyj-
nych, zbiorników retencyjnych lub studni 
chłonnych, przy czym na inwestorów nakła-
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da siň obowiņzek wyboru najbardziej ko-
rzystnego sposobu odprowadzania tych 
wód przy uwzglňdnieniu kryterium przeciw-
działania powodzi i suszy, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ o któ-
rych mowa w pkt 2 na całym obszarze pla-
nu, bez koniecznoŌci zmiany niniejszego 
planu, 

4) dopuszcza siň retencjň wód deszczowych w 
oparciu o urzņdzenia połoŐone poza granicņ 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-
niki wód deszczowych. 

5. Ustala siň obowiņzek uzgadniania wszelkich 
działaŊ na urzņdzeniach melioracyjnych. 

6. Ustala siň nakaz odprowadzania nadmiaru wód 
deszczowych, przekraczajņcych swojņ iloŌciņ 
chłonnoŌń gruntu, do sieci kanalizacji deszczo-
wej. 

7. Ustala siň nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie te-
reny i drogi przed spływem wód opadowych. 

§ 32. Elektroenergetyka 

1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ wszystkich istniejņcych i projektowanych 
budynków i budowli w oparciu o istniejņce i 
projektowane stacje elektroenergetyczne 
SN/nn. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
poprzez budowň i rozbudowň sieci elektro-
energetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia 
od istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właŌciwego Zakładu Energetycz-
nego. 

3. Ustala siň zasilanie projektowanych obiektów 
budowlanych z sieci niskiego napiňcia, pro-
wadzonych wzdłuŐ ulic, wyprowadzonych z 
istniejņcych i projektowanych stacji transfor-
matorowych. 

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji przyłņ-
czy do projektowanej zabudowy, w rozumie-
niu ustawy „Prawo energetyczne”, na tere-
nach połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych 
ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właŌciwņ jednost-
kņ eksploatacyjnņ, koniecznoŌci realizacji do-
datkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala siň obowiņzek realizacji ta-
kiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-
nionych z właŌciwa jednostkņ eksploatacyjnņ. 

6. Jako rozwiņzanie preferowane ustala siň 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róŐnych napiňciach po oddzielnych trasach; 
dopuszcza siň jednak w technicznie lub eko-
nomicznie uzasadnionych przypadkach pro-

wadzenie elektroenergetycznych linii SN i nn 
na wspólnych słupach. 

7. Preferuje siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 
stacji transformatorowych SN/nn w wykona-
niu słupowym; dopuszcza siň jednak ze 
wzglňdów technicznie uzasadnionych stoso-
wanie linii elektroenergetycznych w wykona-
niu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnň-
trzowym. 

8. Przyłņczenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektro-
energetycznych, powstała w wyniku wystņ-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym równieŐ wynikajņcego ze zmiany prze-
znaczenia terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami 
elektroenergetycznymi bňdzie siň odbywań w 
uzgodnieniu i na warunkach okreŌlonych 
przez właŌciwego operatora systemu elektro-
energetycznego według zasad okreŌlonych w 
przepisach prawa energetycznego. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych terenów powinny przewidywań 
rezerwacjň miejsc i terenów dla lokalizacji li-
nii, stacji i przyłņczy oraz innych elementów 
infrastruktury elektroenergetycznej niezbňd-
nych dla zaopatrzenia lokowanych na tych te-
renach budynków i budowli w energiň elek-
trycznņ a takŐe oŌwietlenia wokół obiektów. 

10. Zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokoŌń moŐe przekraczań 3,0m. 

11. Nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów 
rosnņcych pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi. 

§ 33. Gazownictwo 

1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i projekto-
wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-
ciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień Ōredniego ci-
Ōnienia, na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŐliwa, o ile spełnione 
bňdņ warunki techniczno-ekonomiczne i zosta-
nņ zawarte odpowiednie porozumienia pomiň-
dzy dostawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległoŌci pod-
stawowe i strefy bezpieczeŊstwa zgodne z wa-
runkami wynikajņcymi z przepisów szczegól-
nych. 

4. Linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 0,5m od gazociņgu. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 191 – 42208 – Poz. 5233 
 
5. Ustala siň zasadň prowadzenia projektowanych 

gazociņgów w pasach ulicznych wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi, w odległoŌci min. 
0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-
dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 
strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-
runkami okreŌlonymi przez Zarzņdcň sieci. 

6. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szafki gazowe (otwierane na zewnņtrz od stro-
ny ulicy) winny byń lokalizowane w linii ogro-
dzeŊ, w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

7. Gazociņgi, które w wyniku przebudowy dróg 
znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy przenieŌń w 
pas drogowy poza jezdniņ na koszt inwestora 
budowy. 

8. Ustala siň nakaz zabezpieczenia w trakcie prze-
budowy dróg istniejņcych gazociņgów przed 
uszkodzeniem przez sprzňt budowlany i samo-
chody. 

9. Dla gazociņgów i urzņdzeŊ gazowych ustala siň 
nakaz zachowania warunków technicznych 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

§ 34. Usuwanie nieczystoŌci stałych i płynnych 

1. Ustala siň, Őe odpady stałe bňdņ wywoŐone na 
składowisko odpadów komunalnych wskazane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z 
Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala siň w obszarze planu zorganizowany i o 
powszechnej dostňpnoŌci system zbierania i 
wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Ustala siň zabezpieczenie moŐliwoŌci segrego-
wania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami szczegółowymi 
oraz przepisami prawa miejscowego obowiņzu-
jņcego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje siň odprowadzenie Ōcie-
ków sanitarnych z istniejņcych i nowych obiek-
tów do sieci kanalizacji. 

5. Tymczasowo Ōcieki sanitarne winny byń wywo-
Őone do punktu zlewnego oczyszczalni Ōcieków. 

§ 35. Ciepłownictwo 

1. Ustala siň, Őe istniejņce i projektowane budynki 
bňdņ posiadały własne, indywidualne Ŏródła 
ciepła. 

 

 

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o czynniki grzewcze czyste 
ekologicznie: gaz przewodowy, olej niskosiar-
kowy, energia elektryczna lub inne odnawialne 
paliwa, w tym stałe, których stosowanie jest 
zgodne z ustawņ prawo ochrony Ōrodowiska. 
Warunki techniczne zasilania obszaru pozwala-
jņ do celów grzewczych stosowań bez ograni-
czeŊ iloŌciowych zarówno paliwo gazowe, 
płynne (olej lekki) jak i energiň elektrycznņ. 

§ 36. Telekomunikacja 

1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcych i projekto-
wanych budynków w sień telekomunikacyjnņ 
doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i projektowa-
nņ sień, na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdzajņcego sieciņ. 

2. Dopuszcza siň budowň sieci telekomunikacyj-
nej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ telekomuni-
kacyjnych dla nowych inwestycji na całym ob-
szarze objňtym planem. 

Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 37. Dla terenu objňtego planem do spraw 
wszczňtych przed dniem wejŌcia w Őycie planu, a 
nie zakoŊczonych decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň 
ustalenia planu. 

§ 38. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci w wysokoŌci: 

1. 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 

2. 10% dla terenów oznaczonych symbolami R, 

3. 0,0% dla terenów oznaczonych symbolami 
KDL, KDD, KDW, KPJ, Lz. 

§ 39. W obszarze niniejszego planu traci moc 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go zatwierdzony uchwałņ nr 241/XXVIII/2000 z 
dnia 15 listopada 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 
2001r. Nr 9, poz. 88). 

§ 40. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 41. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzňdu Miasta i Gminy. 

§ 42. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 596/XLIX/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

 
Wykaz nieuwzglňdnionych uwag do planu wraz z rozstrzygniňciem sposobu ich rozpatrzenia 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoŌci, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej 
załņcznik do uchwały 

nr 596/XLIX/2010 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga nie-
uwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga nie-
uwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 19.03.2010 Ryszard  
Myszkowski, 

Adam Wrotek 

1. Proszņ o korektň 
przebiegu drogi 
3KDW. 

2. Nie zgadzajņ siň 
na realizacjň drogi 
4KDL przez działki: 
125/2, i 126/5 

Dz. 125/2, 126/5 Ad. 1 - droga czňŌciowo istniejņca 
3KDW – wewnňtrzna; min. szer. w 
liniach rozgr. - 8 m; 

Znaczenie lokalne; 

Ad 2 – droga projektowana 4KDL – 
lokalna, gminna o min. szer. w 
liniach rozgr. - 12m. Znaczenie 
ponadlokalne. 

Ad. 1 - 
uwzglňdniona 

Ad. 2 – nie 
uwzglňdniona 

   

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Piotr Szeląg 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 596/XLIX/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
I. Wstňp. 
II. Podstawy prawne. 
III. Cele i metody opracowania. 
IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury 

technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy. 
V. ōródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej naleŐņcej do zadaŊ własnych Gminy. 
VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych Gminy do realizacji na obsza-

rze objňtym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentów wsi Dobiesz – czňŌń południowa. 

I. Wstňp 

OkreŌlenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy oraz zasady ich finansowa-
nia jest nowym elementem, do którego sporzņdzenia zobowiņzuje Burmistrza Miasta i Gminy art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717  
z póŎn. zm.) 

II. Podstawy prawne: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717  
z póŎn. zm.), 

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z póŎn. zm.), 

- ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorzņdu terytorialnego w latach 1999 - 2003 
(Dz.U. Nr 162, poz. 1119, z póŎn. zm.), 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoŌciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603 z póŎn. zm.), 

- ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148  
z póŎn. zm.). 
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III. Cele i metody opracowania 

Celem opracowania jest okreŌlenie sposobów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu objňtego planem, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz zasady ich finansowania. 

Opracowanie sporzņdzono po analizie wszystkich obowiņzujņcych w zakresie budŐetu gmin ustaw i przepi-
sów wykonawczych do nich, jak i sporzņdzonych materiałów planistycznych, a w szczególnoŌci w oparciu o 
prognozň skutków finansowych (po weryfikacji i wybranej wersji koŊcowej planu) uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy. 

IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy 

Finansowanie realizacji zadaŊ zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych Miasta i Gminy jest uzaleŐnione od zdolnoŌci finansowej Miasta i Gminy i bňdzie okreŌlona 
w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiņcych załņczniki do uchwał budŐetowych w kolejnych okre-
sach czasowych. 

Do zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych Miasta i Gminy Góra Kalwaria 
na terenie objňtym planem naleŐy: modernizacja i budowa nowych dróg typu: 2 KDL, 1KDD oraz 1 KPJ wraz 
z ich oŌwietleniem oraz uzbrojeniem terenu w wodociņgi i kanalizacjň, w tym deszczowņ. 

V. ōródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej naleŐņcej do zadaŊ własnych Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria 

MoŐliwoŌci finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych Mia-
sta i Gminy okreŌla ustawa o finansach publicznych. 

Inwestycje te mogņ byń finansowane ze Ōrodków stanowiņcych dochody Gminy i okreŌlonych w art. 3 
ustawy o dochodach jednostek samorzņdu terytorialnego oraz z dochodów okreŌlonych w art. 4. 

Ustawa o gospodarce nieruchomoŌciami daje moŐliwoŌń ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi nie 
wiňcej niŐ 50% róŐnicy pomiňdzy wartoŌciņ jakņ nieruchomoŌń miała przed wybudowaniem urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, a wartoŌciņ jakņ nieruchomoŌń ma po ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od dnia 
urzņdzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do podłņczenia nieruchomoŌci do po-
szczególnych urzņdzeŊ infrastruktury. 

Kolejnym Ŏródłem dochodu Gminy bňdzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, wynikajņca 
ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci na skutek uchwalenia planu. 

BudŐet gminy nie jest jednak w stanie ponieŌń wszystkich kosztów inwestycji naleŐņcych do zadaŊ własnych 
(kierowany jest przede wszystkim na wydatki bieŐņce). W tej sytuacji Gmina musi poszukiwań innych Ŏródeł 
finansowania inwestycji naleŐņcych do zadaŊ własnych, na których realizacjň wymagane sņ Ōrodki przekra-
czajņce moŐliwoŌci Gminy. 

Kredyty, a w szczególnoŌci zaciņgane w Banku Ochrony ŋrodowiska, WFOŋ i NFOŋ pozwalajņ na realizacjň 
inwestycji ŌciŌle okreŌlonych, majņcych na celu osiņgniňcie konkretnych efektów ekologicznych (np. obni-
Őenie poziomu emisji niskiej dziňki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez dofinansowanie inwestycji 
zwiņzanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie realizacji systemu transportu i 
oczyszczalni Ōcieków). 

Programy unijne zawiņzane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w Gminie zostały wdroŐone, po-
zwolņ na znaczne przyŌpieszenie prac zwiņzanych z realizacjņ zadaŊ inwestycyjnych naleŐņcych do zadaŊ 
własnych. Po przystņpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała dostňp do Ōrodków strukturalnych działajņ-
cych na terenie paŊstw członkowskich. 

Gmina wykorzysta wszystkie moŐliwoŌci dla pozyskania takich funduszy w celu realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŐņ do jej zadaŊ własnych. 
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VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych Miasta i Gminy do realizacji na 
obszarze objňtym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentów wsi Dobiesz – czňŌń południowa. 
Orientacyjne koszty realizacji w inwestycji okreŌlone zostały w prognozie skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawione w poniŐszej tabeli wg cen z III kwar-
tału 2009r. 
Zakładane terminy realizacji uzaleŐnione bňdņ ostatecznie od aktualnych moŐliwoŌci finansowych Miasta 
i Gminy i wielkoŌci ruchu budowlanego. Zostały okreŌlone w kolejnych etapach czasowych: 
I etap - 2010-2011r. 
II etap - 2012-2013r. 
III etap - 2014 – 2015r. 

 
Lp. Zadanie, inwestycja WielkoŌń, iloŌń 

(m2, mb) 
Nakład w pln Termin  

realizacji 
Uwagi 

1. Wydzielenie i wykupienie terenu 
pod drogi publiczne 

17.100,0 m2 2.565.000,00 I etap zgodnie z ustawņ 

2. Budowa wodociņgu 980,00 mb 654.473,40 II etap załoŐono budowň w nowych 
odcinkach ulic (z wyłņczeniem  
2 KDL) 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej 980,00 mb 418.940,20 II etap załoŐono budowň w nowych 
odcinkach ulic publicznych 
(z wyłņczeniem 2 KDL) 

4. Budowa kanalizacji deszczowej 980,00 mb 1.022.260,60 II etap zaliczono nowe i modernizowa-
ne ulice publiczne 

5. Budowa oŌwietlenia ulicznego 1184,00 mb 152.777,40 III etap zaliczono nowe ulice i ciņg 
pieszy 

6. Budowa jezdni drogi 17.100,00 m2 4.328.779,50 III etap zaliczono nowe ulice publiczne 
RAZEM 9.142.231,10  

 
W koszty te nie wliczono nakładów realizacji inwestycji zaopatrzenia w energiň elektrycznņ z uwagi na od-
rňbne zasady finansowania. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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UCHWAŁA Nr XL/292/2010 

RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Przysusze. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591) uchwala siň, co nastňpu-
je: 

§ 1. Drodze połoŐonej w mieŌcie Przysucha 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 
344/8, 343/2, 344/5 nadaje nazwň ul. Słoneczna. 

§ 2. Szczegółowe połoŐenie ulicy Słonecznej w 
Przysusze przedstawia mapa stanowiņca załņcznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Przysucha 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy i Miasta w Przysusze: 

mgr Krystyna Bielawska 
 
 


