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UCHWAŁA Nr 572/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren dawnej jednostki wojskowej. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) i na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 162, poz. 1558, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z uchwałą nr 
116/XI/2007 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 5 września 2007r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra 
Kalwaria – teren dawnej jednostki wojskowej, 
Rada Miejska w Górze Kalwarii stwierdzając, şe 
niniejszy plan jest zgodny ze Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przyjętego 
uchwałą nr 700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze 
Kalwarii z dnia 13 września 2006r. uchwala, co 
następuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Góra Kalwaria – teren dawnej jednostki wojsko-
wej, zwany dalej planem, składający się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) części graficznej – rysunku planu w skali 
1:1000, będącego załącznikiem nr 1 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, bę-
dące załącznikiem nr 2 do uchwały; 

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

 

2. Planem objęto obszar, którego granice 
przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1.000. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest: 

1) określenie zasad adaptacji, rozbudowy i prze-
budowy istniejących obiektów kubaturowych, 
w tym określenie terenów wymagających re-
habilitacji istniejącej zabudowy; 

2) określenie zasad wprowadzenia nowego ukła-
du komunikacji wewnątrz terenu dawnej jed-
nostki wojskowej; 

3) ustalenie zasad udostępniania terenów pod 
nową zabudowę o charakterze śródmiejskim. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie - naleşy przez to rozumieć fragment 
obszaru objętego planem o określonym prze-
znaczeniu lub określonych zasadach zago-
spodarowania wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolej-
nym numerem i odpowiednim symbolem li-
terowym; 

2) przeznaczeniu terenu– naleşy przez to rozu-
mieć przeznaczenie ustalone dla danego te-
renu, włącznie z niezbędnymi urządzeniami i 
sieciami inşynieryjnymi, elementami zago-
spodarowania bądŝ wyposaşenia terenu, w 
tym małej architektury, chodników, ławek itp., 
w zakresie określonym w ustaleniach szcze-
gółowych; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie dominujące na 
danym terenie, to jest obejmujące więcej niş 
60% powierzchni terenu; 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niş podsta-
wowe, wprowadzone lub istniejące jako uzu-
pełnienie przeznaczenia podstawowego; 

5) działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposaşenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej speł-
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niają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów i ak-
tów prawa miejscowego; 

6) powierzchni zabudowy - naleşy przez to ro-
zumieć sumę powierzchni budynków połoşo-
nych w obrębie działki budowlanej lub terenu 
inwestycji liczoną jako rzut pionowy ze-
wnętrznych krawędzi budynków na po-
wierzchnię tej działki; 

7) zabudowie wielorodzinnej – naleşy przez to 
rozumieć wszelką zabudowę mieszkaniową 
nie jednorodzinną, gdzie kaşdy z budynków 
zawiera więcej niş dwa lokale mieszkalne; 

8) zabudowa mieszkaniowa zamieszkania zbio-
rowego - naleşy przez to rozumieć budynek 
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w 
szczególności hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schroni-
sko młodzieşowe, schronisko, internat, dom 
studencki, a takşe budynek do stałego pobytu 
ludzi, w szczególności dom dziecka, dom ren-
cistów i dom zakonny; 

9) budynku gospodarczym - naleşy przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do przecho-
wywania materiałów, narzędzi, sprzętu, słu-
şących mieszkańcom budynku mieszkalnego, 
budynku zamieszkania zbiorowego, a takşe 
ich otoczenia; 

10) usługach - naleşy przez to rozumieć działal-
ność słuşącą zaspokajaniu potrzeb ludności 
nie związana z wytwarzaniem dóbr material-
nych metodami przemysłowymi; 

11) usługach nieuciąşliwych - naleşy przez to ro-
zumieć usługi spełniające wymogi sanitarne 
właściwe dla podstawowego przeznaczenia 
danego terenu, nie wykazujące uciąşliwości 
dla środowiska i nie wymagające przeprowa-
dzenia postępowania w sprawie oceny od-
działywania na środowisko, określonego w 
aktualnie obowiązujących przepisach szcze-
gółowych; 

12) uciąşliwym oddziaływaniu na środowisko - 
naleşy przez to rozumieć zjawiska fizyczne jak: 
hałas, wibracje, składowanie odpadów, emi-
sje pyłów i gazów zanieczyszczających powie-
trze oraz odory, których występowanie utrud-
nia şycie lub powoduje zagroşenie zdrowia 
ludzi oraz uszkodzenie lub zniszczenie środo-
wiska; 

13) usługach publicznych - naleşy przez to rozu-
mieć obiekty usługowe realizowane jako na-
stępujące inwestycje celu publicznego: urzę-
dy organów władzy, administracji, sądów i 
prokuratury, państwowych szkół wyşszych, 

szkół publicznych, publicznych obiektów 
ochrony zdrowia, publicznych przedszkoli i 
domów opieki społecznej, placówek wycho-
wawczo-opiekuńczych; 

14) usługach o charakterze centrotwórczym - 
naleşy przez to rozumieć tylko następujące 
rodzaje usług: usługi kultury (kino, sale wi-
dowiskowe, teatr, galerie sztuki, muzea itp.) 
usługi handlu detalicznego, usługi gastrono-
mii, usługi turystyki (hotele, motele), gabinety 
odnowy biologicznej, typu SPA, gabinety ko-
smetyczne, przychodnie lekarskie; 

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

16) obowiązujących liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie usytuowania zewnętrznego lica 
ściany budynku (oraz części podziemnych i 
nadziemnych), w stosunku do: 

a) linii rozgraniczających; 

b) istniejących granic działki; 

c) elementów krajobrazu, w szczególności 
górnych krawędzi skarpy wiślanej, skarp 
rowów melioracyjnych, cieków i zbiorni-
ków wodnych, 

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

17) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć linie, których nie moşe 
przekroczyć şadna z części budowanego lub 
rozbudowywanego budynku, określające 
najmniejszą dopuszczalną odległość budynku 
w stosunku do: 

a) linii rozgraniczających; 

b) istniejących granic działki; 

c) elementów krajobrazu, w szczególności 
górnych krawędzi skarpy wiślanej, skarp 
rowów melioracyjnych, cieków i zbiorni-
ków wodnych, od których te linie wyzna-
czono; 

18) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć największy nieprzekraczal-
ny wymiar pionowy budynku mierzony od 
poziomu gruntu rodzimego do najwyşszego 
punktu przekrycia dachu; 
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19) maksymalnej wysokości budowli - naleşy 

przez to rozumieć najwyşszy nieprzekraczalny 
wymiar pionowy budowli mierzony od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

20) minimalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć najmniejszy nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku mierzony 
od poziomu gruntu rodzimego do najwyşsze-
go punktu przekrycia dachu; 

21) zachowaniu kubatury i elewacji budynku – 
naleşy przez to rozumieć: 

a) nakaz odtworzenia bryły budynku wraz z 
elewacjami – w przypadku konieczności 
rozbiórki budynku ze względu na jego stan 
techniczny, oraz 

b) zakaz rozbudowy budynku, oraz 

c) dopuszczenie wymiany drzwi oraz okien w 
elewacjach, pod warunkiem, şe będą to 
okna pionowe, 

d) dopuszczenie moşliwości realizacji pod-
jazdów dla niepełnosprawnych, wind, 
schodów i zadaszeń; 

22) obiekcie małej architektury – naleşy przez to 
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno-
ści: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyşe 
przydroşne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architek-
tury ogrodowej, 

c) uşytkowe słuşące rekreacji codziennej i 
utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki; 

23) reklamie – naleşy przez to rozumieć formy 
przestrzenne, takie jak: tablice, słupy, banery, 
szyldy, bilbordy, itp., niosące przekaz infor-
macyjny mogący wywierać wpływ na ludzką 
percepcję, trwale lub czasowo usytuowane w 
miejscach widocznych z perspektywy tere-
nów publicznych, jednocześnie nie stanowią-
ce elementu lokalnego systemu informacji tu-
rystycznej, oznakowania nazw i numerów 
ulic, szyldów i znaków zwyczajowo przyjętych 
do oznakowania siedzib instytucji i organiza-
cji (państwowych, samorządowych lub wy-
znaniowych); 

24) szyldzie - naleşy przez to rozumieć zewnętrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiębiorcę działalności gospodar-
czej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy 
(firmy lub nazwy) ze wskazaniem formy 
prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – 
imię i nazwisko, nazwę oraz zwięzłe określe-

nie przedmiotu wykonywanej działalności go-
spodarczej; 

25) wskaŝniku maksymalnej intensywności zabu-
dowy – naleşy przez to rozumieć stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji naziemnych, mierzonych po obrysie 
zewnętrznym wszystkich budynków zlokali-
zowanych na danej działce lub terenie, do 
powierzchni tej działki lub terenu; 

26) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć powierzchnię działki bu-
dowlanej, lub terenu, na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzch-
niowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim 
oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni do-
jazdów i dojść pieszych, nieutwardzoną, po-
krytą trwałą roślinnością lub uşytkowaną rol-
niczo, a takşe naturalne cieki wodne i stawy; 

27) obszarze zdegradowanym - naleşy przez to 
rozumieć obszar o zdezintegrowanej struktu-
rze przestrzennej, uşytkowany w sposób 
znacznie obnişający wartość przestrzeni miej-
skiej; 

28) drodze - naleşy przez to rozumieć budowlę 
wraz z drogowymi obiektami inşynierskimi, 
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą 
całość techniczno-uşytkową, przeznaczoną do 
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowa-
ną w pasie drogowym; 

29) drodze w liniach rozgraniczających - naleşy 
przez to rozumieć pas terenu zawierający 
drogę z niezbędnymi obiektami, urządzeniami 
i instalacjami słuşącymi ruchowi drogowemu, 
zieleń izolacyjną i ozdobną oraz urządzenia i 
instalacje słuşące przesyłowi mediów i obsłu-
dze inşynieryjnej terenów budowlanych; 

30) bilansie miejsc parkingowych - naleşy przez 
to rozumieć liczbę niezbędnych miejsc par-
kingowych dla pokrycia potrzeb wynikających 
z przeznaczenia i programu zagospodarowa-
nia terenu, liczonym dla danej działki, terenu, 
kilku terenów lub całego obszaru planu; 

§ 4.1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym gra-
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nic terenów naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagroşonych osuwaniem 
się mas ziemnych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem; 

7) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę za wzrost wartości nieru-
chomości spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego; 

13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy 

2. W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) granic terenów górniczych; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

5) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o powierzchni sprzedaşy powyşej 
2000m2; 

6) granice terenów rekreacyjno - wypoczynko-
wych oraz terenów słuşących organizacji im-
prez masowych; 

7) granice pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych. 

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granica obszaru objętego planem; 

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

3) przeznaczenie terenów oznaczone kolejnym 
numerem i symbolem graficznym; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) oznaczenie wskazujące budynki o wartościach 
kulturowych objęte ochroną konserwatorską 
(wyznaczoną w planie); 

7) oznaczenie wskazujące budynki wymagające 
rewaloryzacji; 

8) granice obszarów zdegradowanych, wymaga-
jących rehabilitacji; 

9) oznaczenie wskazujące elewacje budynków 
do zachowania; 

10) oznaczenie wskazujące kubatury budynków 
wraz z elewacjami do zachowania; 

11) granice konserwatorskiej strefy ochrony ar-
cheologicznej; 

12) granice występowania gruntów słabono-
śnych, wymagane badanie podłoşa; 

13) granice występowania terenów zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

14) krawędŝ skarpy o duşym stopniu zagroşenia 
ruchami masowymi; 

15) krawędŝ skarpy o średnim stopniu zagroşenia 
ruchami masowymi; 

16) krawędŝ skarpy o niewielkim stopniu zagro-
şenia ruchami masowymi; 

17) oznaczenie wskazujące lokalizację ciągów 
pieszych; 

18) zwymiarowane wzajemne odległości elemen-
tów zagospodarowania. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu, są odzwierciedleniem ustaleń przepisów 
odrębnych: 

1) granice strefy ochrony konserwatorskiej „A” 
utworzonej decyzją nr 1444-A, z podziałem na 
podstrefy strefę AI i AV; 

2) granice obszaru bezpośredniego zagroşenia 
wodami powodziowymi rzeki Wisły; 

3) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu; 
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3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione na w ust. 1 i 2 mają cha-
rakter informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. W obszarze objętym planem wydziela się 
następujące tereny: 

1) zabudowy usługowej – usługi publiczne i 
komercyjne o charakterze centrotwórczym, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 10U, 
13U, 22U; 

2) zabudowy usługowej – usługi administracji 
publicznej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem 6Ua, 11Ua, 12Ua; 

3) zabudowy usługowej – usługi kultury, ga-
stronomii i handlu, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1Uk/U; 

4) zabudowy usługowej – usługi zdrowia i opieki 
zdrowotnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 2Uz; 

5) zabudowy usługowej z obowiązkiem zacho-
wania urządzeń infrastruktury technicznej – 
wodociągowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 3Uw; 

6) zabudowy usługowej – usługi oświaty, sala 
sportowa, inne usługi, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 8U/Uo; 

7) zabudowy usługowej - usługi publiczne i ko-
mercyjne o charakterze centrotwórczym, 
oznaczone na rysunku planu symbolem od 
18Um do 21Um; 

8) zabudowy usługowej – usługi publiczne, za-
budowa mieszkaniowa zamieszkania zbioro-
wego, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 4U/Mz, 5U/Mz; 

9) placu miejskiego z zielenią, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 7KDp; 

10) skwerów, ciągów pieszych, placów z zielenią 
urządzoną, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem 16KPz; 

11) parkingu, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 9KS; 

12) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
14MW; 

13) zieleni urządzonej - parkowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 26ZP; 

14) zieleni urządzonej na skarpie, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 15ZPu; 

15) zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 17Zn; 

16) urządzeń infrastruktury technicznej - kanaliza-
cji, oznaczone na rysunku planu symbolem 
23K, 24K; 

17) wód rzeki Cedron wraz z terenami przyległy-
mi, oznaczone na rysunku planu symbolem 
25WS; 

18) dróg głównych, docelowo dróg zbiorczych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
1KDG/Z, 2KDG/Z; 

19) dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 3KDL, 4KDL; 

20) dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem od 5KDD do 9KDD; 

21) drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 10KDW. 

§ 7. W obszarze planu wyznaczono tereny pod-
legające ochronie na podstawie przepisów odręb-
nych: 

1) obszary bezpośredniego zagroşenia wodami 
powodziowymi rzeki Wisły, określone na pod-
stawie opracowania „Koncepcja programowo 
przestrzenna zagospodarowania doliny i regu-
lacji Wisły – odcinek warszawski” - granice 
strefy potencjalnego zagroşenia powodziowe-
go wodami powodziowymi rzeki Wisły tzw. 
wodą stuletnią; 

2) granic Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu; 

3) urządzenia melioracyjne i urządzenia będące w 
administracji Wojewódzkiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych – rzeka Cedron; 

4) strefy ochrony konserwatorskiej „A” wyzna-
czonej decyzją nr 1444-A, (obejmujące swoim 
zasięgiem cały obszar w granicach opracowa-
nia); 

5) tereny zagroşenia osuwaniem się mas ziem-
nych. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów 

§ 8. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1Uk/U ustala 
się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa - usługi kultury, handlu i gastro-
nomii; 

b) przeznaczenie uzupełniające – usługi inne, 
oraz w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną – stacje transformatorowe 
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15/0,4 kV lokalizowane po wcześniejszym 
uzgodnieniu z właściwym zakładem ener-
getycznym; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – 
zakazuje się lokalizacji masztów telefonii ko-
mórkowej oraz innych masztów o wysokości 
powyşej 11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce budowlanej w wielkości co 
najmniej 20% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko i przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, określonych w przepisach od-
rębnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach 
lokalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej 
poza granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

e) przyjmuje się kwalifikację terenu w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jak dla terenu przeznaczonego 
pod budynki związane ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieşy; 
dla tego terenu dopuszczalne poziomy ha-
łasu muszą być zgodnie z przepisami od-
rębnymi z zakresu ochrony środowiska; 

f) nakazuje się ochronę istniejących warto-
ściowych zadrzewień, nie kolidujących z 
zamierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespo-
łu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisana do rejestru zabyt-
ków decyzją Nr 1444-A, w której nakazuje 
się utrzymanie: 

- podstawowego układu ulic, ich prze-
biegu i szerokości, 

- historycznych linii zabudowy, 

- skali, gabarytów, intensywności zabu-
dowy i jej historycznego ukształtowa-
nia, 

- zespołów architektonicznych z zielenią, 

b) ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabary-
tów zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowa-
nia budynków i terenów; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudo-
wy do trzech kondygnacji naziemnych  
(w tym poddasze uşytkowe) i do 12,0m.; 

b) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 50% powierzchni działki; 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 1,5; 

d) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach terenu w liczbie co 
najmniej 20 miejsc i dodatkowo co naj-
mniej 2 miejsca postojowych na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej budynku, 
moşna bilansować miejsca postojowe wy-
znaczone w terenie drogi 4KDL; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się, przy lokalizacji budynków na 
działce budowlanej, zachowanie nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu oraz zakazuje się ich prze-
kroczenia, wyjątek stanowią budynki stacji 
transformatorowych; 

b) dopuszcza się lokalizacje zabudowy przy 
granicy działki; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 161 – 34537 – Poz. 4001 
 

c) zakazuje się lokalizacji wolnostojących ga-
raşy i budynków gospodarczych; 

d) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym 
wypełnieniem (metalowym lub drewnia-
nym) o wysokości do 1,6m.; zakazuje się 
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 
stosowania muru pełnego lub innego ro-
dzaju ogrodzenia nieprzejrzystego, z do-
puszczeniem nieprzejrzystego şywopłotu; 
ustala się obowiązek lokalizacji ogrodzenia 
w linii rozgraniczającej dróg 3KDL i 4KDL; 

e) nakazuje się stosowanie dachów stro-
mych, symetrycznych w formie dwuspa-
dowej lub wielospadowej, o nachyleniu od 
25o do 40o; 

f) nakazuje się wykonanie dachów wszyst-
kich budynków z takiego samego materia-
łu i w takiej samej ciemnej kolorystyce w 
kolorze ceramiki: od brązu poprzez czer-
wień do szarości; 

g) dopuszcza się umieszczanie reklam i in-
nych obiektów lub elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów rekla-
mowych maksymalnie do wysokości 
stropu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną budynku, 

h) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolory-
styce; kolorystyka budynków naturalna, 
dostosowana do koloru pokrycia dacho-
wego, pastelowa (np. kolor kremowy, ja-
sny şółty, biały, itp.), zaleca się wykorzy-
stanie materiałów naturalnych (np. ka-
mień, drewno, cegła) jako elementów 
kształtowania lub akcentowania elewacji, 
zakazuje się stosowania jaskrawych kolo-
rów; 

i) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

j) nakazuje się kształtowanie elewacji fron-
towych budynków stosując się do nastę-
pujących zasad: 

- ustala się obowiązek osiowego kompo-
nowania nowych elewacji frontowych 
budynków usytuowanych w pierzei ulic 
z symetrycznym układem witryn, wejść 
i otworów okiennych z zachowaniem 
symetrii całości oraz symetrii głównych 
części elewacji; 

- ustala się obowiązek stosowania, w 
elewacji frontowej budynków, prosto-
kątnych otworów okiennych „piono-
wych” o stosunku szerokości do wyso-
kości zblişonym do 2/3, rozmieszczo-
nych w odstępach zblişonych do szero-
kości otworu okiennego (dotyczy to 
równieş wymiany okien w budynkach 
istniejących), plan dopuszcza półokrą-
głe zwieńczenie okna; 

- zakazuje się stosowania w ścianach 
elewacyjnych budynków przylegają-
cych do przestrzeni publicznych, prze-
szkleń o powierzchni większej niş 60% 
powierzchni poszczególnych elewacji; 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 

a) dopuszcza się, do czasu realizacji inwesty-
cji o przeznaczeniu określonym w planie, 
utrzymanie dotychczasowego zagospoda-
rowania funkcjonalnego; 

b) ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym uşytkowaniem; 

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby prowadzenia 
budowy w obrębie działki budowlanej na 
której realizowana jest inwestycja docelo-
wa, w okresie waşności pozwolenia na 
budowę; 

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych, 

8) zasady podziału nieruchomości – plan nie 
ustala zasad podziału terenu na nowe działki 
budowlane, podział moşe być wykonany tylko 
na podstawie zasad określonych w przepi-
sach odrębnych - ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami, w tym podział, którego ce-
lem jest powiększenie sąsiedniej nierucho-
mości lub regulacja istniejących granic dział-
ki; 
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9) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 

obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio 
z drogi oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 3KDL lub 4KDL; 

10) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej lub rozbudowywanej w nowych uli-
cach sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków byto-
wych do istniejącej lub rozbudowywanej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej, obowią-
zek podłączenia do sieci wszystkich bu-
dynków; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczo-
wych z szczelnie utwardzonych po-
wierzchni komunikacyjnych po ich pod-
czyszczeniu do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, do czasu jej realizacji do ist-
niejącej kanalizacji ogólnospławnej lub 
studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanym z od dostawcy energii; do-
puszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej 15/0,4 kV po wcześniejszym uzgod-
nieniu z właściwym zakładem energetycz-
nym; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do ce-
lów gospodarczych i grzewczych z istnie-
jącego gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z 
miejskiej sieci cieplnej po wybudowaniu 
ciepłociągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe, podziemne przepom-
pownie ścieków czy kontenerowe stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opraco-
wań technicznych, pod warunkiem, şe 
uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wy-
kraczać poza granice terenu urządzenia. 

§ 9. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 2Uz plan usta-
la: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa – 
usługi zdrowia i opieki zdrowotnej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – zaka-
zuje się lokalizacji masztów telefonii komórko-
wej oraz innych masztów o wysokości powyşej 
11,0m, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
25% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach lo-
kalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej po-
za granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

e) przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenu zabudowy szpitalnej 
i domów opieki społecznej; dla tego terenu 
dopuszczalne poziomy hałasu muszą być 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środowiska; 

f) nakazuje się ochronę istniejących warto-
ściowych zadrzewień, nie kolidujących z 
zamierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której nakazuje się 
utrzymanie: 
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- podstawowego układu ulic, ich przebiegu 
i szerokości, 

- historycznych linii zabudowy, 

- skali, gabarytów, intensywności zabu-
dowy i jej historycznego ukształtowania, 

- zespołów architektonicznych z zielenią. 

b) ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów, 

c) ustala się ochronę konserwatorską budynku 
zlokalizowanego na terenie 2Uz poprzez: 

- utrzymanie obiektu w dobrym stanie 
technicznym, 

- ochronę zachowanych elementów deko-
racji architektonicznej oraz odtworzenie 
ubytków w oparciu o zachowane frag-
menty i dokumentację, 

- zachowanie wymiarów i proporcji otwo-
rów okiennych i drzwiowych, stolarki 
otworowej oraz ślusarskich i kowalskich 
elementów wystroju w odniesieniu do 
oryginalnych form architektonicznych, 

- zakaz nadbudowy i przebudowy – zmiany 
formy zewnętrznej obiektu, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zachowanie kubatury i elewacji 
istniejącego budynku; 

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
do trzech kondygnacji naziemnych (w tym 
poddasze uşytkowe) i do 14,0m; 

c) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 50% powierzchni działki; 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 1,0; 

e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w liczbie co naj-
mniej 25 miejsc postojowych; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji wolnostojących gara-
şy i budynków gospodarczych; 

b) ustala się wykonanie ciągu pieszego o sze-
rokości min. 2,5m, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu; 

c) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym wy-
pełnieniem (metalowym lub drewnianym) o 
wysokości do 1,6m; zakazuje się ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych, stosowania 
muru pełnego lub innego rodzaju ogrodze-
nia nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nie-
przejrzystego şywopłotu; 

d) nakazuje się stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci 30o; 

e) dopuszcza się umieszczanie reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych 
pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej nieprzekraczającej 4m2, 

- lokalizowania reklam i elementów infor-
macyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynku, 

- umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości stropu 
nad pierwszą kondygnacją nadziemną 
budynku, 

- umieszczenia reklam na budynku obję-
tym ochrona konserwatorską wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
3KDL; 

9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej lub rozbudowywanej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej, obowiązek podłą-
czenia do sieci wszystkich budynków; 
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c) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej; do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z miej-
skiej sieci cieplnej po wybudowaniu ciepło-
ciągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak podziemne prze-
pompownie ścieków, na podstawie opra-
cowań technicznych, pod warunkiem, şe 
uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wykra-
czać poza granice terenu urządzenia. 

§ 10. Dla terenu istniejącej zabudowy i urzą-
dzeń technicznych oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3Uw ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usłu-
gowej z obowiązkiem zachowania urządzeń in-
frastruktury technicznej – wodociągowej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) nakazuje się zachowania istniejących w gra-
nicach działki urządzeń wodociągowych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
20% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach lo-
kalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej po-
za granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych, 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

e) nakazuje się ochronę istniejących warto-
ściowych zadrzewień, nie kolidujących z 
zamierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której nakazuje się 
utrzymanie: 

- podstawowego układu ulic, ich przebiegu 
i szerokości, 

- historycznych linii zabudowy, 

- skali, gabarytów, intensywności zabu-
dowy i jej historycznego ukształtowania, 

- zespołów architektonicznych z zielenią, 

b) ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
do 12,0m; 

b) ustala się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy – do 50% powierzchni działki; 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 0,8; 
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d) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w liczbie co naj-
mniej 10 stanowisk postojowych; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się, przy lokalizacji budynków na 
działce budowlanej, zachowanie nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu oraz zakazuje się ich przekrocze-
nia, wyjątek stanowią budynki stacji trans-
formatorowych; 

b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością jej rozbudowy; 

c) dopuszcza się lokalizacje zabudowy przy 
granicy działki; 

d) zakazuje się lokalizacji wolnostojących gara-
şy i budynków gospodarczych, pomieszcze-
nia gospodarcze i garaşe naleşy lokalizować 
w bryle budynku o funkcji podstawowej; 

e) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym wy-
pełnieniem (metalowym lub drewnianym) o 
wysokości do 1,6m; zakazuje się ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych, stosowania 
muru pełnego lub innego rodzaju ogrodze-
nia nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nie-
przejrzystego şywopłotu; ustala się obowią-
zek lokalizacji ogrodzenia w linii rozgrani-
czającej dróg 3KDL i 6KDD; 

f) nakazuje się stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu od 25o do 40o; 

g) nakazuje się wykonanie dachów wszystkich 
budynków z takiego samego materiału i w 
takiej samej ciemnej kolorystyce w kolorze 
ceramiki: od brązu poprzez czerwień do sza-
rości; 

h) dopuszcza się umieszczanie reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych 
pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów infor-
macyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości stropu 
nad pierwszą kondygnacją nadziemną 
budynku, 

- umieszczanie reklam na budynkach obję-
tych ochrona konserwatorską wymaga 

uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, 

i) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolorysty-
ce; kolorystyka budynków naturalna, dosto-
sowana do koloru pokrycia dachowego, pa-
stelowa (np. kolor kremowy, jasny şółty, 
biały, itp.), zaleca się wykorzystanie materia-
łów naturalnych (np. kamień, drewno, ce-
gła) jako elementów kształtowania lub ak-
centowania elewacji, zakazuje się stosowa-
nia jaskrawych kolorów; 

j) zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne, itp.) i blach jako materiału wykończe-
niowego elewacji budynku oraz gontów pa-
powych i papy jako pokrycia dachowego; 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 

a) dopuszcza się, do czasu realizacji inwestycji 
o przeznaczeniu określonym w planie, 
utrzymanie dotychczasowego zagospoda-
rowania funkcjonalnego; 

b) ustala się zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu, 
za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem; 

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tym-
czasowych na potrzeby prowadzenia budo-
wy w obrębie działki budowlanej na której 
realizowana jest inwestycja docelowa, w 
okresie waşności pozwolenia na budowę; 

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowo – handlowych; 

e) zasady podziału nieruchomości – plan nie 
ustala zasad podziału terenu na nowe działki 
budowlane, podział moşe być wykonany 
tylko na podstawie zasad określonych w 
przepisach odrębnych - ustawa o gospodar-
ce nieruchomościami, w tym podział, które-
go celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomości lub regulacja istniejących gra-
nic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
3KDL lub 6KDD; 

9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 
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b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej lub rozbudowywanej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej, obowiązek podłą-
czenia do sieci wszystkich budynków; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej; do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym od dostawcy energii; 

e) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ście-
ków czy kontenerowe stacje telekomunika-
cyjne na podstawie opracowań technicz-
nych, pod warunkiem, şe uciąşliwość tych 
urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu urządzenia. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 4U/Mz, 5U/Mz ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa – 
usługi publiczne, zabudowa mieszkaniowa za-
mieszkania zbiorowego; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m, 

b) ustala się obowiązek wykonania inwentary-
zacji i waloryzacji istniejącej w granicach te-
renów zieleni, 

c) przy projektowaniu zagospodarowania te-
renu działek nakazuje się bezwzględne za-
chowanie wartościowych drzew wytypowa-
nych na podstawie opracowania, o którym 
mowa w pkt 2, lit b; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
25% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych, z 

wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach lo-
kalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej po-
za granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

e) ochronę istniejących wartościowych za-
drzewień, nie kolidujących z zamierzeniem 
inwestycyjnym a spełniających funkcje eko-
logiczne oraz maksymalne nasycanie tere-
nów zielenią, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której nakazuje się 
utrzymanie: 

- podstawowego układu ulic, ich przebiegu 
i szerokości, 

- historycznych linii zabudowy, 

- skali, gabarytów, intensywności zabu-
dowy i jej historycznego ukształtowania, 

- zespołów architektonicznych z zielenią, 

b) ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów, 
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c) ustala się ochronę konserwatorską budyn-
ków zlokalizowanych na obu terenach po-
przez: 

- utrzymanie obiektu w dobrym stanie 
technicznym, 

- ochronę zachowanych elementów deko-
racji architektonicznej oraz odtworzenie 
ubytków w oparciu o zachowane frag-
menty i dokumentację, 

- zachowanie wymiarów i proporcji otwo-
rów okiennych i drzwiowych, stolarki 
otworowej oraz ślusarskich i kowalskich 
elementów wystroju w odniesieniu do 
oryginalnych form architektonicznych, 

- zakaz nadbudowy i przebudowy – zmiany 
formy zewnętrznej obiektu, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zachowanie kubatury i elewacji 
budynku z przeprowadzeniem jego rewalo-
ryzacji; 

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
do trzech kondygnacji naziemnych (w tym 
poddasze uşytkowe) i do 13,0m; 

c) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 40% powierzchni działki; 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 1,2; 

e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w liczbie co naj-
mniej 30 miejsc postojowych; pozostałe za-
potrzebowanie na miejsca postojowe dla 
obsługi terenu moşe być realizowane w 
przestrzeni publicznej ulicy 6KDD i parkingu 
9KS; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji wolnostojących gara-
şy i budynków gospodarczych, pomieszcze-
nia gospodarcze i garaşe naleşy lokalizować 
w bryle budynku o funkcji podstawowej; 

b) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym wy-
pełnieniem (metalowym lub drewnianym) o 
wysokości do 1,6m; zakazuje się ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych, stosowania 
muru pełnego lub innego rodzaju ogrodze-
nia nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nie-
przejrzystego şywopłotu; ustala się obowią-
zek lokalizacji ogrodzenia w linii rozgrani-
czającej dróg 1KDG/Z, 3KDL, 5KDD i 6KDD; 

c) nakazuje się stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci w za-
kresie 20o - 30o; 

d) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolorysty-
ce; kolorystyka budynków naturalna, dosto-
sowana do koloru pokrycia dachowego, pa-
stelowa (np. kolor kremowy, jasny şółty, 
biały, itp.), zaleca się wykorzystanie materia-
łów naturalnych (np. kamień, drewno, ce-
gła) jako elementów kształtowania lub ak-
centowania elewacji, zakazuje się stosowa-
nia jaskrawych kolorów; 

e) zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne, itp.) i blach jako materiału wykończe-
niowego elewacji budynku oraz gontów pa-
powych i papy jako pokrycia dachowego; 

f) dopuszcza się umieszczanie reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych 
pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów infor-
macyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości stropu 
nad pierwszą kondygnacją nadziemną 
budynku, 

- umieszczanie reklam na budynkach obję-
tych ochrona konserwatorską wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
dróg oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 6KDD, 3KDL; 5KDD, obowiązuje zakaz ob-
sługi bezpośrednim zjazdem z drogi oznaczonej 
symbolem 1KDG/Z – ul. Dominikańskiej; 
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9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-

niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej lub rozbudowywanej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z miej-
skiej sieci cieplnej po wybudowaniu ciepło-
ciągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ście-
ków czy kontenerowe stacje telekomunika-
cyjne na podstawie opracowań technicz-
nych, pod warunkiem, şe uciąşliwość tych 
urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu urządzenia. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6Ua ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy usługowej – usługi administracji 
publicznej; 

b) przeznaczenie uzupełniające – usługi inne; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – 
zakazuje się lokalizacji masztów telefonii ko-
mórkowej oraz innych masztów o wysokości 
powyşej 11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce budowlanej w wielkości co 
najmniej 25% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko i przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, określonych w przepisach od-
rębnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach 
lokalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej 
poza granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

e) ustala się ochronę istniejących wartościo-
wych zadrzewień, nie kolidujących z za-
mierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespo-
łu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisaną do rejestru zabyt-
ków decyzją nr 1444-A, w której nakazuje 
się utrzymanie: 

- podstawowego układu ulic, ich prze-
biegu i szerokości, 

- historycznych linii zabudowy, 

- skali, gabarytów, intensywności zabu-
dowy i jej historycznego ukształtowa-
nia, 

- zespołów architektonicznych z zielenią, 

b) ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 

a) wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 
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b) wszelkich zmian dotyczących gabary-
tów zabudowy, 

c) wszelkich zmian sposobów uşytkowa-
nia budynków i terenów, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się lokalizację nowej zabudowy jako 
wolnostojącą; 

b) ustala się maksymalną wysokość zabudo-
wy do trzech kondygnacji naziemnych  
(w tym poddasze uşytkowe) i do 13,0m; 

c) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 50% powierzchni działki; 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 1,2; 

e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach terenu w liczbie co 
najmniej 10 miejsc postojowych; pozosta-
łe zapotrzebowanie na miejsca postojowe 
dla obsługi terenu moşe być realizowane 
w przestrzeni publicznej ulicy 6KDD, 7KDD 
i parkingu 9KS; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się, przy lokalizacji budynków na 
działce budowlanej, zachowanie nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu oraz zakazuje się ich prze-
kroczenia, wyjątek stanowią budynki stacji 
transformatorowych; 

b) zakazuje się lokalizacji wolnostojących ga-
raşy i budynków gospodarczych, pomiesz-
czenia gospodarcze i garaşe naleşy lokali-
zować w bryle budynku o funkcji podsta-
wowej; 

c) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym 
wypełnieniem (metalowym lub drewnia-
nym) o wysokości do 1,6m; zakazuje się 
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 
stosowania muru pełnego lub innego ro-
dzaju ogrodzenia nieprzejrzystego, z do-
puszczeniem nieprzejrzystego şywopłotu; 
ustala się obowiązek lokalizacji ogrodzenia 
w linii rozgraniczającej dróg 6KDD i 7KDD 
oraz placu 7KDp; 

d) nakazuje się stosowanie dachów stro-
mych, symetrycznych w formie dwuspa-
dowej lub wielospadowej, o nachyleniu 
połaci 30o; 

 

e) nakazuje się wykonanie dachów wszyst-
kich budynków z takiego samego materia-
łu i o takiej samej kolorystyce; zalecana ko-
lorystyka – kolor ceramiki (zakaz wykona-
nia dachu w kolorze niebieskim i jasnej 
czerwieni); 

f) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolory-
styce; kolorystyka budynków naturalna, 
dostosowana do koloru pokrycia dacho-
wego, pastelowa (np. kolor kremowy, ja-
sny şółty, biały, itp.), zaleca się wykorzy-
stanie materiałów naturalnych (np. ka-
mień, drewno, cegła) jako elementów 
kształtowania lub akcentowania elewacji, 
zakazuje się stosowania jaskrawych kolo-
rów; 

g) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

h) nakazuje się kształtowanie elewacji fron-
towych budynków stosując się do nastę-
pujących zasad: 

- ustala się obowiązek osiowego kompo-
nowania nowych elewacji frontowych 
budynków usytuowanych w pierzei ulic 
z symetrycznym układem witryn, wejść 
i otworów okiennych z zachowaniem 
symetrii całości oraz symetrii głównych 
części elewacji; 

- ustala się obowiązek stosowania, w 
elewacji frontowej budynków, prosto-
kątnych otworów okiennych „piono-
wych” o stosunku szerokości do wyso-
kości zblişonym do 2/3, rozmieszczo-
nych w odstępach zblişonych do szero-
kości otworu okiennego (dotyczy to 
równieş wymiany okien w budynkach 
istniejących), plan dopuszcza półokrą-
głe zwieńczenie okna; 

- zakazuje się stosowania w ścianach 
elewacyjnych budynków przylegają-
cych do przestrzeni publicznych, prze-
szkleń o powierzchni większej niş 60% 
powierzchni poszczególnych elewacji; 

i) dopuszcza się umieszczanie reklam i in-
nych obiektów lub elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 
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- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów rekla-
mowych maksymalnie do wysokości 
stropu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną budynku, 

- umieszczanie reklam na budynkach ob-
jętych ochrona konserwatorską wyma-
ga uzyskania zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 

a) dopuszcza się, do czasu realizacji inwesty-
cji o przeznaczeniu określonym w planie, 
utrzymanie dotychczasowego zagospoda-
rowania funkcjonalnego; 

b) ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym uşytkowaniem; 

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby prowadzenia 
budowy w obrębie działki budowlanej na 
której realizowana jest inwestycja docelo-
wa, w okresie waşności pozwolenia na 
budowę; 

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych; 

8) zasady podziału nieruchomości – plan nie 
ustala zasad podziału terenu na nowe działki 
budowlane, podział moşe być wykonany tylko 
na podstawie zasad określonych w przepi-
sach odrębnych - ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami, w tym podział, którego ce-
lem jest powiększenie sąsiedniej nierucho-
mości lub regulacja istniejących granic dział-
ki; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio 
z drogi oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 6KDD lub 7KDD; 

10) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej lub rozbudowywanej w nowych uli-
cach sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków byto-
wych do istniejącej lub rozbudowywanej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczo-
wych z szczelnie utwardzonych po-
wierzchni komunikacyjnych po ich pod-
czyszczeniu do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, do czasu jej realizacji do ist-
niejącej kanalizacji ogólnospławnej lub 
studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanym od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do ce-
lów gospodarczych i grzewczych z istnie-
jącego gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z 
miejskiej sieci cieplnej po wybudowaniu 
ciepłociągu w ul. Ks. Z. Sajny. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7KDp ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny placu 
miejskiego z zielenią urządzoną; 

b) przeznaczenie uzupełniające – miejsca po-
stojowe, obiekty handlowo-usługowe o cha-
rakterze czasowym związanym z organizacją 
imprez, parking podziemny dla samocho-
dów; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – zaka-
zuje się lokalizacji masztów telefonii komórko-
wej oraz innych masztów o wysokości powyşej 
11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
10% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz parkin-
gu powyşej 300 miejsc postojowych; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków - wskazuje się określoną na rysunku 
planu strefę ochrony konserwatorskiej AI ze-
społu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisaną do rejestru zabytków 
decyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków: 

a) koncepcji zagospodarowania terenu, 

b) wszelkich zmian sposobów uşytkowania te-
renów; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni w sposób umoşliwiający bezko-
lizyjne korzystanie osobom niepełnospraw-
nym ruchowo; 

b) moşliwość lokalizacji w terenie: 

- obiektów o funkcji małej architektury (np. 
fontanna, ławki, słupy ogłoszeniowe, re-
klamy tylko na słupach ogłoszeniowych), 

- zieleni w pojemnikach, 

- miejsc parkingowych ogólnodostępnych 
- czasowych, 

- podziemnych urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej, 

- oświetlenie placu, 

c) jednorodne urządzenie nawierzchni prze-
strzeni publicznych pod względem uşytego 
materiału (zalecane miejscowe wykorzysta-
nie „bruku” z kamienia naturalnego) i kolo-
rystyki oraz stosowanie jednorodnych ele-
mentów małej architektury (lampy, ławki, 
słupy i słupki, przystanki komunikacji zbio-
rowej, itp.) z obowiązkiem realizacji zamie-
rzeń na podstawie całościowej koncepcji 
wykonanej dla terenu; 

d) zakaz lokalizacji wszelkich stałych reklam i 
banerów; 

6) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
7KDD; 

8) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

c) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym z od dostawcy energii; 

§ 14. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 8U/Uo ustala 
się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa - 
usługi oświaty, hala sportowa, inne usługi; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – 
zakazuje się lokalizacji masztów telefonii ko-
mórkowej oraz innych masztów o wysokości 
powyşej 11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce budowlanej w wielkości co 
najmniej 25% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko i przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, określonych w przepisach od-
rębnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia działalności go-
spodarczej w budynkach lokalizowanych 
na działce, o uciąşliwości wykraczającej 
poza granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

- na surowce wtórne, 
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- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

e) przyjmuje się kwalifikację terenu w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jak dla terenu przeznaczonego 
pod budynki związane ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieşy; 
dla tego terenu dopuszczalne poziomy ha-
łasu muszą być zgodnie z przepisami od-
rębnymi z zakresu ochrony środowiska; 

f) nakazuje się ochronę istniejących warto-
ściowych zadrzewień, nie kolidujących z 
zamierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespo-
łu urbanistyczno –budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisana do rejestru zabyt-
ków decyzją Nr 1444-A, w której nakazuje 
się utrzymanie: 

- podstawowego układu ulic, ich prze-
biegu i szerokości, 

- historycznych linii zabudowy, 

- skali, gabarytów, intensywności zabu-
dowy i jej historycznego ukształtowa-
nia, 

- zespołów architektonicznych z zielenią. 

b) ustala się obowiązek uzgadniania z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabary-
tów zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowa-
nia budynków i terenów, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudo-
wy do trzech kondygnacji naziemnych i do 
15,0m; 

b) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 60% powierzchni działki; 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 2,0; 

d) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach terenu w liczbie co 
najmniej 10 miejsc postojowych oraz do-
datkowo co najmniej 1 miejsce postojowe 
na 10 pracowników; pozostałe zapotrze-
bowanie na miejsca postojowe moşe być 
realizowane w przestrzeni publicznej ulic 
7KDD, 9KDD i parkingu 9KS; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się, przy lokalizacji budynków na 
działce budowlanej, zachowanie obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz za-
kazuje się ich przekroczenia, wyjątek sta-
nowią budynki stacji transformatorowych, 
linia nie obowiązuje równieş przy lokaliza-
cji boisk sportowych; 

b) dopuszcza się lokalizacje zabudowy przy 
granicy działki; 

c) zakazuje się lokalizacji wolnostojących ga-
raşy i budynków gospodarczych, pomiesz-
czenia gospodarcze i garaşe naleşy lokali-
zować w bryle budynku o funkcji podsta-
wowej; 

d) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym 
wypełnieniem (metalowym lub drewnia-
nym) o wysokości do 1,6m; zakazuje się 
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 
stosowania muru pełnego lub innego ro-
dzaju ogrodzenia nieprzejrzystego, z do-
puszczeniem nieprzejrzystego şywopłotu; 
ustala się obowiązek lokalizacji ogrodzenia 
w linii rozgraniczającej dróg 7KDD, 9KDD i 
3KDL oraz placu 7KDp; 

e) nakazuje się w budynku szkoły zastosowa-
nie dachów stromych, symetrycznych w 
formie dwuspadowej lub wielospadowej, 
o nachyleniu od 25o do 40o; dla hali spor-
towej nakazuje się zastosowania indywi-
dualnego rozwiązania architektoniczne da-
chu; 

f) nakazuje się wykorzystanie w elewacji bu-
dynku minimum jednego z materiałów ta-
kich jak: kamień, cegła, drewno; 

g) dopuszcza się umieszczanie reklam i in-
nych obiektów lub elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 

- umieszczania na elewacjach fronto-
wych budynków reklam i znaków in-
formacyjnych o powierzchni nie więk-
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szej niş 3m2 na jeden znak lub jedną re-
klamę; 

- umieszczanie reklam na budynkach ob-
jętych ochrona konserwatorką wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

h) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolory-
styce; kolorystyka budynków naturalna, 
dostosowana do koloru pokrycia dacho-
wego, pastelowa (np. kolor kremowy, ja-
sny şółty, biały, itp.), zaleca się wykorzy-
stanie materiałów naturalnych (np. ka-
mień, drewno, cegła) jako elementów 
kształtowania lub akcentowania elewacji, 
zakazuje się stosowania jaskrawych kolo-
rów; 

i) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 

a) dopuszcza się, do czasu realizacji inwesty-
cji o przeznaczeniu określonym w planie, 
utrzymanie dotychczasowego zagospoda-
rowania funkcjonalnego; 

b) ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym uşytkowaniem; 

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby prowadzenia 
budowy w obrębie działki budowlanej na 
której realizowana jest inwestycja docelo-
wa, w okresie waşności pozwolenia na 
budowę; 

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych; 

8) zasady podziału nieruchomości – plan nie 
ustala zasad podziału terenu na nowe działki 
budowlane, podział moşe być wykonany tylko 
na podstawie zasad określonych w przepi-
sach odrębnych - ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami, w tym podział, którego ce-
lem jest powiększenie sąsiedniej nierucho-
mości lub regulacja istniejących granic dział-
ki; 

 

9) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio 
z dróg oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 3KDL, 7KDD, 9KDD; 

10) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej lub rozbudowywanej w nowych uli-
cach sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków byto-
wych do istniejącej lub rozbudowywanej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej, obowią-
zek podłączenia do sieci wszystkich bu-
dynków; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczo-
wych z szczelnie utwardzonych po-
wierzchni komunikacyjnych po ich pod-
czyszczeniu do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, do czasu jej realizacji do ist-
niejącej kanalizacji ogólnospławnej lub 
studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanym od dostawcy energii; dopusz-
cza się lokalizację stacji transformatorowej 
15/0,4 kV po wcześniejszym uzgodnieniu z 
właściwym zakładem energetycznym; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do ce-
lów gospodarczych i grzewczych z istnie-
jącego gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z 
miejskiej sieci cieplnej po wybudowaniu 
ciepłociągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe, podziemne przepom-
pownie ścieków czy kontenerowe stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opraco-
wań technicznych, pod warunkiem, şe 
uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wy-
kraczać poza granice terenu urządzenia. 

§ 15. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 9KS ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – parking; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – zaka-
zuje się lokalizacji masztów telefonii komórko-
wej oraz innych masztów o wysokości powyşej 
11,0m; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej w wiel-
kości co najmniej 10% powierzchni działki; 

b) nakazuje się ochronę istniejących warto-
ściowych zadrzewień; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
terenu; 

b) wyznacza się granice strefy ochrony kon-
serwatorskiej – archeologicznej, w grani-
cach której, ustala się: 

- obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgody na prowadzenie wszelkich plano-
wanych robót budowlanych, wiąşących 
się z wykonaniem prac ziemnych; 

- obowiązek przeprowadzenia, po uzyska-
niu zgody od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, badań archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje się zagospodarowanie terenu i 
kształtowani nawierzchni w sposób umoşli-
wiający bezkolizyjne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

b) dopuszcza się lokalizację: 

- obiektów o funkcji małej architektury (np. 
słupy ogłoszeniowe, reklamy tylko na 
słupach ogłoszeniowych), 

- zieleni w pojemnikach, 

- podziemnych urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej, 

- oświetlenie terenu, 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się umieszczania reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych; 

b) nakazuje się zachowanie cennej zieleni wy-
sokiej; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
7KDD; 

9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub do studni chłonnych; 

b) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym z od dostawcy energii; dopuszcza 
się lokalizację stacji transformatorowej 
15/0,4 kV po wcześniejszym uzgodnieniu z 
właściwym zakładem energetycznym; 

c) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ście-
ków czy kontenerowe stacje telekomunika-
cyjne na podstawie opracowań technicz-
nych, pod warunkiem, şe uciąşliwość tych 
urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu urządzenia. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa – 
usługi publiczne i komercyjne o charakterze 
centrotwórczym; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – 
zakazuje się lokalizacji masztów telefonii ko-
mórkowej oraz innych masztów o wysokości 
powyşej 11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce budowlanej w wielkości co 
najmniej 20 % powierzchni działki; 
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b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko i przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, określonych w przepisach od-
rębnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej; 

c) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

d) nakazuje się ochronę istniejących warto-
ściowych zadrzewień, nie kolidujących z 
zamierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespo-
łu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisana do rejestru zabyt-
ków decyzją Nr 1444-A, w której ustala się 
obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowa-
nia terenu; 

b) wyznacza się granice strefy ochrony kon-
serwatorskiej – archeologicznej, w grani-
cach której, ustala się: 

- obowiązek uzyskania przez inwestora 
od Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków zgody na prowadzenie wszel-
kich planowanych robót budowlanych, 
wiąşących się z wykonaniem prac 
ziemnych; 

- obowiązek przeprowadzenia, po uzy-
skaniu zgody od Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, badań archeolo-

gicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudo-
wy do trzech kondygnacji naziemnych i do 
13,0m; 

b) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 60% powierzchni działki; 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 1,8; 

d) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach terenu w liczbie co 
najmniej 5 miejsc parkingowych na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej; dla obiek-
tów o mniejszej powierzchni uşytkowej nie 
mniej niş 3 miejsca parkingowe; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się, przy lokalizacji budynków na 
działce budowlanej, zachowanie nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu oraz zakazuje się ich prze-
kroczenia, wyjątek stanowią budynki stacji 
transformatorowych; 

b) dopuszcza się lokalizacje zabudowy przy 
granicy działki; 

c) zakazuje się lokalizacji wolnostojących ga-
raşy i budynków gospodarczych, pomiesz-
czenia gospodarcze i garaşe naleşy lokali-
zować w bryle budynku o funkcji podsta-
wowej; 

d) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym 
wypełnieniem (metalowym lub drewnia-
nym) o wysokości do 1,6m; zakazuje się 
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 
stosowania muru pełnego lub innego ro-
dzaju ogrodzenia nieprzejrzystego, z do-
puszczeniem nieprzejrzystego şywopłotu; 
ustala się obowiązek lokalizacji ogrodzenia 
w linii rozgraniczającej drogi 7KDD oraz te-
renu 16KPz; 

e) nakazuje się stosowanie dachów stro-
mych, symetrycznych w formie dwuspa-
dowej lub wielospadowej, o nachyleniu od 
25o do 40o; dopuszcza się inne indywidu-
alne rozwiązania architektoniczne dachu; 

f) nakazuje się wykonanie dachów wszyst-
kich budynków z takiego samego materia-
łu i w takiej samej kolorystyce w kolorze 
ceramiki: od brązu poprzez czerwień do 
szarości; 
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g) dopuszcza się umieszczanie reklam i in-
nych obiektów lub elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 

- umieszczania na elewacjach fronto-
wych budynków reklam i znaków in-
formacyjnych o powierzchni nie więk-
szej niş 3m2 na jeden znak lub jedną re-
klamę; 

- umieszczanie reklam na budynkach ob-
jętych ochrona konserwatorką wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

j) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolory-
styce; kolorystyka budynków naturalna, 
dostosowana do koloru pokrycia dacho-
wego, pastelowa (np. kolor kremowy, ja-
sny şółty, biały, itp.), zaleca się wykorzy-
stanie materiałów naturalnych (np. ka-
mień, drewno, cegła) jako elementów 
kształtowania lub akcentowania elewacji, 
zakazuje się stosowania jaskrawych kolo-
rów; 

k) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie 
ustala się moşliwości podziału terenu na no-
we działki budowlane, podział moşe być wy-
konany tylko na podstawie zasad określonych 
w przepisach odrębnych - ustawa o gospo-
darce nieruchomościami, w tym podział, któ-
rego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomości lub regulacja istniejących granic 
działki; 

8) zasady łączenia i podziału nieruchomości – 
dopuszcza się jedynie dokonywanie podziału 
w przypadkach przewidzianych w przepisach 
odrębnych - ustawa o gospodarce nierucho-
mościami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio 
z drogi oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 7KDD; 

10) zakazuje się budowę obiektów handlowych, o 
powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2; 

 

 

11) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej lub rozbudowywanej w nowych ulicach 
sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie wód deszczo-
wych z szczelnie utwardzonych po-
wierzchni komunikacyjnych po ich pod-
czyszczeniu do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, do czasu jej realizacji do ist-
niejącej kanalizacji ogólnospławnej lub 
studni chłonnych; 

c) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanym z od dostawcy energii; 

d) ustala się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe czy kontenerowe stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opraco-
wań technicznych, pod warunkiem, şe 
uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wy-
kraczać poza granice terenu urządzenia. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 11Ua i 12Ua ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usłu-
gowej – usługi administracji publicznej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – zaka-
zuje się lokalizacji masztów telefonii komórko-
wej oraz innych masztów o wysokości powyşej 
11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej liczonej 
wspólnie dla obu terenów w wielkości co 
najmniej 50 % ich powierzchni; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach lo-
kalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej po-
za granice działki; 
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d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych, 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

e) ustala się ochronę istniejących wartościo-
wych zadrzewień, nie kolidujących z zamie-
rzeniem inwestycyjnym a spełniających 
funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasy-
canie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją Nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów; 

b) wyznacza się granice strefy ochrony kon-
serwatorskiej – archeologicznej, w grani-
cach której, ustala się: 

- obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgody na prowadzenie wszelkich plano-
wanych robót budowlanych, wiąşących 
się z wykonaniem prac ziemnych; 

- obowiązek przeprowadzenia, po uzyska-
niu zgody od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, badań archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zachowanie kubatury i elewacji 
budynku z przeprowadzeniem jego rewalo-
ryzacji; w przypadku rozbiórki budynku ze 

względu na stan techniczny, nakazuje się 
odtworzenie bryły budynku wraz z elewa-
cjami; dopuszcza się wymianę stolarki 
otworowej; 

b) zakazuje się rozbudowy budynku; 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
do trzech kondygnacji naziemnych (w tym 
poddasze uşytkowe) i do 13,0m; 

d) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 35% powierzchni obu terenów; 

e) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 1,0; 

f) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w liczbie co naj-
mniej 5 miejsc postojowych; pozostałe za-
potrzebowanie na miejsca postojowe dla 
obsługi terenu moşe być realizowane w 
przestrzeni publicznej ulicy 5KDD, 6KDD i 
parkingu 9KS; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji wolnostojących gara-
şy i budynków gospodarczych; 

b) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym wy-
pełnieniem (metalowym lub drewnianym) o 
wysokości do 1,6m; zakazuje się ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych, stosowania 
muru pełnego lub innego rodzaju ogrodze-
nia nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nie-
przejrzystego şywopłotu; ustala się obowią-
zek lokalizacji ogrodzenia w linii rozgrani-
czającej dróg 1KDG/Z i 5 KDD; 

c) nakazuje się stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci 30o; 

d) nakazuje się wykonanie dachów wszystkich 
budynków z takiego samego materiału i o 
takiej samej kolorystyce; zalecana kolory-
styka – kolor ceramiki (zakaz wykonania da-
chu w kolorze niebieskim i jasnej czerwieni); 

e) zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne, itp.) i blach jako materiału wykończe-
niowego elewacji budynku oraz gontów pa-
powych i papy jako pokrycia dachowego; 

f) dopuszcza się umieszczanie reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych 
pod warunkiem: 

a) utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 
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b) lokalizowania reklam i elementów infor-
macyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

c) umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości stropu 
nad pierwszą kondygnacją nadziemną 
budynku, 

d) umieszczanie reklam na budynkach obję-
tych ochrona konserwatorską wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
5KDD; 

9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej lub rozbudowywanej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z miej-
skiej sieci cieplnej po wybudowaniu ciepło-
ciągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, czy kontenerowe stacje telekomuni-
kacyjne na podstawie opracowań technicz-
nych, pod warunkiem, şe uciąşliwość tych 

urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu urządzenia. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 13U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usłu-
gowej – usługi publiczne i komercyjne o cha-
rakterze centrotwórczym; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej określającej moşliwo-
ści posadowienia budynków w przypadku 
lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej 
niş 20m od krawędzi skarpy; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
20% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu infrastruktury technicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach lo-
kalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej po-
za granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

e) ustala się ochronę istniejących wartościo-
wych zadrzewień, nie kolidujących z zamie-
rzeniem inwestycyjnym a spełniających 
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funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasy-
canie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów; 

b) wyznacza się granice strefy ochrony kon-
serwatorskiej – archeologicznej, w grani-
cach której, ustala się: 

- obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgody na prowadzenie wszelkich plano-
wanych robót budowlanych, wiąşących 
się z wykonaniem prac ziemnych; 

- obowiązek przeprowadzenia, po uzyska-
niu zgody od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, badań archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
do dwóch kondygnacji naziemnych (w tym 
poddasze uşytkowe) i do 10,0m; 

b) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 30% powierzchni działki; 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 0,6; 

d) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w liczbie co naj-
mniej 7 miejsc postojowych; pozostałe za-
potrzebowanie na miejsca postojowe dla 
obsługi terenu moşe być realizowane w 
przestrzeni publicznej ulicy 5KDD i parkingu 
9KS; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji wolnostojących gara-
şy i budynków gospodarczych; 

b) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym wy-
pełnieniem (metalowym lub drewnianym) o 
wysokości do 1,6m; zakazuje się ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych, stosowania 
muru pełnego lub innego rodzaju ogrodze-
nia nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nie-
przejrzystego şywopłotu; ustala się obowią-
zek lokalizacji ogrodzenia w linii rozgrani-
czającej dróg 5 KDD i 16KPz; 

c) nakazuje się stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci od 25o 
do 40o; 

d) zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne, itp.) i blach jako materiału wykończe-
niowego elewacji budynku oraz gontów pa-
powych i papy jako pokrycia dachowego; 

e) dopuszcza się umieszczanie reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych 
pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów infor-
macyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości stropu 
nad pierwszą kondygnacją nadziemną 
budynku, 

- umieszczanie reklam na budynkach obję-
tych ochrona konserwatorską wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
5KDD; 

9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 
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b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej lub rozbudowywanej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z miej-
skiej sieci cieplnej po wybudowaniu ciepło-
ciągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, czy kontenerowe stacje telekomuni-
kacyjne na podstawie opracowań technicz-
nych, pod warunkiem, şe uciąşliwość tych 
urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu urządzenia. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 14MW ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej określającej moşliwo-
ści posadowienia budynków w przypadku 
lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej 
niş 20m od krawędzi skarpy; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
50% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko i przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, określonych w przepisach odrębnych,  

z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach lo-
kalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej po-
za granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

e) przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenu zabudowy mieszka-
niowej; dla tego terenu dopuszczalne po-
ziomy hałasu muszą być zgodnie z przepi-
sami odrębnymi z zakresu ochrony środo-
wiska; 

f) ustala się ochronę istniejących wartościo-
wych zadrzewień, nie kolidujących z zamie-
rzeniem inwestycyjnym a spełniających 
funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasy-
canie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 
urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków: 

- wszelkich zmian dotyczących układu 
urbanistycznego, 

- wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów; 

b) wyznacza się granice strefy ochrony kon-
serwatorskiej – archeologicznej, w grani-
cach której, ustala się: 
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- obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgody na prowadzenie wszelkich plano-
wanych robót budowlanych, wiąşących 
się z wykonaniem prac ziemnych; 

- obowiązek przeprowadzenia, po uzyska-
niu zgody od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, badań archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zachowanie kubatury istniejących 
budynków mieszkalnych; w przypadku roz-
biórki budynku ze względu na stan tech-
niczny, nakazuje się odtworzenie bryły bu-
dynku wraz z liczbą kondygnacji i spadku 
połaci dachu; 

b) zakazuje się rozbudowy budynku; 

c) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 30% powierzchni obu terenów; 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy 0,8; 

e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w liczbie co naj-
mniej 1 miejsca postojowego na 1 lokal 
mieszkalny oraz dodatkowo 10 miejsc po-
stojowych dla gości; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji wolnostojących gara-
şy i budynków gospodarczych; 

b) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym wy-
pełnieniem (metalowym lub drewnianym) o 
wysokości do 1,6m; zakazuje się ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych, stosowania 
muru pełnego lub innego rodzaju ogrodze-
nia nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nie-
przejrzystego şywopłotu; ustala się obowią-
zek lokalizacji ogrodzenia w linii rozgrani-
czającej dróg 1KDG/Z, 2KDG/Z i terenu 
15ZPu; 

c) nakazuje się stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci od 25o 
do 30o; 

d) zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding, boazerie elewacyj-
ne, itp.) i blach jako materiału wykończe-
niowego elewacji budynku oraz gontów pa-
powych i papy jako pokrycia dachowego; 

e) dopuszcza się umieszczanie reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych 
pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów infor-
macyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości stropu 
nad pierwszą kondygnacją nadziemną 
budynku, 

- umieszczanie reklam na budynkach obję-
tych ochrona konserwatorską wymaga 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu istniejącym 
zjazdem bezpośrednio z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1KDG/Z; 

9) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej w nowych ulicach sie-
ci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej lub rozbudowywanej sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia; 
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f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z miej-
skiej sieci cieplnej po wybudowaniu ciepło-
ciągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, czy kontenerowe stacje telekomuni-
kacyjne na podstawie opracowań technicz-
nych, pod warunkiem, şe uciąşliwość tych 
urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu urządzenia. 

§ 20. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 15ZPu ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 
urządzonej na skarpie; 

b) przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – zaka-
zuje się lokalizacji masztów telefonii komórko-
wej oraz innych masztów o wysokości powyşej 
11,0m; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej w wiel-
kości co najmniej 70% powierzchni działki; 

b) ustala się zasady zagospodarowania terenu 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody dla obszaru chronionego krajobra-
zu oraz przepisami rozporządzenia o utwo-
rzeniu Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

c) zakazuje się zmiany rzędnych terenu i trwa-
łego zniekształcenia rzeŝby terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków - wskazuje się określoną na rysunku 
planu strefę ochrony konserwatorskiej AV 
skarpy wraz z zielenią i nieliczną zabudową, 
wpisaną do rejestru zabytków decyzją nr  
1444-A, w której ustala się obowiązek uzgad-
niania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków: 

a) wszelkich prac ziemnych, 

b) zmian dotyczących zieleni, 

c) wszelkie prace wokół i w obiektach objętych 
ochroną konserwatorską, 

d) koncepcji zagospodarowania terenu; 

 

5) zasady zagospodarowania terenu – dopuszcza 
się lokalizację według koncepcji zagospodaro-
wania całego terenu: 

a) urządzeń komunikacji pieszej, 

b) ogrody, 

c) fontanny/sadzawki, 

d) oświetlenia terenu, 

e) elementów małej architektury tj. ławki, al-
tanki, itp.; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych, z 
wyjątkiem związanych z korzystaniem z te-
renu; 

b) nakazuje się jednorodne urządzenie na-
wierzchni utwardzonych pod względem uşy-
tego materiału i kolorystyki oraz stosowanie 
jednorodnych elementów zagospodarowa-
nia terenu; 

c) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, w tym kiosków handlowo – usługo-
wych; 

7) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki; 

8) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

c) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym z od dostawcy energii; dopuszcza 
się lokalizację stacji transformatorowej 
15/0,4kV po wcześniejszym uzgodnieniu z 
właściwym zakładem energetycznym. 
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§ 21. Dla terenu zieleni nieurządzonej, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 16KPz usta-
la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny skwe-
rów, ciągów pieszych, placów z zielenią 
urządzoną; 

b) przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno – inşynierskiej dla lokalizowanego 
obiektu budowlanego, określającej geo-
techniczne warunki posadowienia obiektu, z 
uwzględnieniem stopnia zagroşenia rucha-
mi masowymi krawędzi skarpy; ustala się 
dla terenów połoşonych w odległości: 

- do 30m od krawędzi skarpy - duşe zagro-
şenie ruchami mas ziemnych, 

- do 20m od krawędzi skarpy - średnie za-
groşenie ruchami mas ziemnych, 

- do 10m od krawędzi skarpy - niewielkie 
zagroşenie ruchami mas ziemnych; 

c) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno – inşynierskiej dla lokalizowanego 
obiektu budowlanego, określającej geo-
techniczne warunki posadowienia obiektu, 
na terenie występowania gruntów nasypo-
wych o miąşszości większej od 2m, dających 
bardzo słabe warunki geologiczno-
inşynierskie dla posadowienia obiektów bu-
dowlanych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej w wiel-
kości co najmniej 50% powierzchni działki; 

b) ustala się zasady zagospodarowania terenu 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody dla obszaru chronionego krajobra-
zu oraz przepisami rozporządzenia o utwo-
rzeniu Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków – 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AI zespołu 

urbanistyczno – budowlanego miasta Góra 
Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków de-
cyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków: 

- wszelkich prac ziemnych, 

- wszelkich zmian dotyczących zieleni, 

- wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
terenu, 

- koncepcji zagospodarowania terenu; 

b) wyznacza się granice strefy ochrony kon-
serwatorskiej – archeologicznej, w grani-
cach której, ustala się: 

- obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgody na prowadzenie wszelkich plano-
wanych robót budowlanych, wiąşących 
się z wykonaniem prac ziemnych; 

- obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgody na budowę urządzeń wodnych i 
regulacji wód; 

- obowiązek przeprowadzenia, po uzyska-
niu zgody od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, badań archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji; 

5) zasady zagospodarowania terenu – dopuszcza 
się lokalizację według koncepcji zagospodaro-
wania całego terenu: 

a) urządzeń komunikacji pieszej – ciągów pie-
szych wskazanych na rysunku planu o mi-
nimalnej szerokości 2,5m, 

b) miejsc widokowych, 

c) fontanny/sadzawki, 

d) oświetlenia terenu, 

e) elementów małej architektury tj. ławki, al-
tanki, itp.; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych, z 
wyjątkiem związanych z korzystaniem z te-
renu; 

b) nakazuje się jednorodne urządzenie na-
wierzchni utwardzonych pod względem uşy-
tego materiału i kolorystyki oraz stosowanie 
jednorodnych elementów zagospodarowa-
nia terenu; 
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c) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, w tym kiosków handlowo – usługo-
wych; 

7) zasady łączenia i podziału nieruchomości – 
dopuszcza się jedynie dokonywanie podziału w 
przypadkach przewidzianych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami; 

8) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
lub rozbudowywanej sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
z szczelnie utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych po ich podczyszczeniu do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, do 
czasu jej realizacji do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej lub studni chłonnych; 

c) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z wa-
runkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanym z od dostawcy energii; dopuszcza 
się lokalizację stacji transformatorowej 
15/0,4 kV po wcześniejszym uzgodnieniu z 
właściwym zakładem energetycznym. 

§ 22. Dla terenu zieleni nieurządzonej, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 17Zn ustala 
się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
nieurządzonej; 

b) przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów budowla-
nych, innych niş dopuszczonych w planie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej w wiel-
kości co najmniej 90% powierzchni terenu; 

b) ustala się zasady zagospodarowania terenu 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody dla obszaru chronionego krajobra-
zu oraz przepisami rozporządzenia o utwo-
rzeniu Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AV skarpy 
wraz z zielenią i nieliczną zabudową, wpisa-
ną do rejestru zabytków decyzją nr 1444-A, 
w której ustala się obowiązek uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich prac ziemnych, 

- zmian ukształtowania terenu, 

- zmian dotyczących zieleni, 

- wszelkie prace wokół i w obiektach obję-
tych ochroną konserwatorską, 

- koncepcji zagospodarowania terenu; 

b) zakazuje się realizacji nowej zabudowy; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych, z 
wyjątkiem związanych z korzystaniem z te-
renu; 

b) dopuszcza się nasadzanie zieleni niskiej, 
utrzymującej stateczność skarpy; 

c) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, w tym kiosków handlowo – usługo-
wych; 

6) zasady podziału nieruchomości – plan nie usta-
la zasad podziału terenu na nowe działki bu-
dowlane, podział moşe być wykonany tylko na 
podstawie zasad określonych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, w tym podział, którego celem jest po-
większenie sąsiedniej nieruchomości lub regu-
lacja istniejących granic działki. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 18Um, 19m, 20Um, 21Um ustala 
się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa – usługi publiczne i komercyjne 
o charakterze centrotórczym; 

b) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, pomieszcze-
nia mieszkalne nie mogą przekraczać 40% 
powierzchni uşytkowej budynków zlokali-
zowanych na terenie; 

c) przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 
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2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno – inşynierskiej dla lokalizowanego 
obiektu budowlanego, określającej geo-
techniczne warunki posadowienia obiektu, 
z uwzględnieniem stopnia zagroşenia ru-
chami masowymi krawędzi skarpy; ustala 
się dla terenów połoşonych w odległości: 

- do 30m od krawędzi skarpy - duşe za-
groşenie ruchami mas ziemnych, 

- do 20m od krawędzi skarpy - średnie 
zagroşenie ruchami mas ziemnych; 

c) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno – inşynierskiej dla lokalizowanego 
obiektu budowlanego, określającej geo-
techniczne warunki posadowienia obiektu, 
na terenie występowania gruntów nasy-
powych o miąşszości większej od 2m, da-
jących bardzo słabe warunki geologiczno-
inşynierskie dla posadowienia obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce budowlanej w wielkości co 
najmniej 30% powierzchni działki; 

b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko i przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, określonych w przepisach od-
rębnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach 
lokalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej 
poza granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

e) przyjmuje się kwalifikację terenu w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jak dla terenu zabudowy usłu-
gowo-mieszkaniowej; dla tego terenu do-
puszczalne poziomy hałasu muszą być 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środowiska; 

f) ustala się ochronę istniejących wartościo-
wych zadrzewień, nie kolidujących z za-
mierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków – wskazuje się określoną na rysun-
ku planu strefę ochrony konserwatorskiej AI 
zespołu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków 
decyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków: 

a) wszelkich zmian dotyczących układu urba-
nistycznego, 

b) wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

c) wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się minimalną wysokość zabudowy 
od dwóch kondygnacji i od 8m; 

b) ustala się maksymalną wysokość zabudo-
wy do czterech kondygnacji naziemnych 
(w tym poddasze uşytkowe) i do 14,0m; 

c) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 40% powierzchni działki; 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 1,6; 

e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach działek budowlanych, 
na których realizowana będzie inwestycja, 
w liczbie co najmniej: 

- dla lokalu mieszkalnego – 2 miejsc po-
stojowych na 1 lokal mieszkalny, 

- dla zabudowy usługowej – 5 miejsc 
parkingowych na kaşde 100m2 po-
wierzchni uşytkowej; dla obiektów o 
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mniejszej powierzchni uşytkowej nie 
mniej niş 3 miejsca parkingowe; 

- w przypadku realizacji zabudowy mie-
szanej, miejsca parkingowe naleşy obli-
czyć i zapewnić odrębnie dla kaşdej z 
funkcji, 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się, przy lokalizacji budynków na 
działce budowlanej, zachowanie obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz za-
kazuje się ich przekroczenia, wyjątek sta-
nowią budynki stacji transformatorowych; 

b) nakazuje się lokalizację pomieszczeń (loka-
li) usługowych co najmniej w parterze bu-
dynku; 

c) zakazuje się lokalizacji budynków gospo-
darczych; 

d) ustala się lokalizacje garaşy w bryle bu-
dynku o funkcji podstawowej, 

e) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym 
wypełnieniem (metalowym lub drewnia-
nym) o wysokości do 1,6m; zakazuje się 
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 
stosowania muru pełnego lub innego ro-
dzaju ogrodzenia nieprzejrzystego, z do-
puszczeniem nieprzejrzystego şywopłotu; 
ustala się obowiązek lokalizacji ogrodzenia 
w linii rozgraniczającej dróg 7KDD, 8KDD, 
9KDD, 4KDL i terenu 16KPz; 

f) nakazuje się w budynkach lokalizowanych 
na tym samym terenie lub na tej samej 
działce, stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci od 25o 
do 40o; 

g) nakazuje się wykonanie dachów we 
wszystkich budynkach lokalizowanych na 
tym samym terenie lub na tej samej dział-
ce, z takiego samego materiału i o takiej 
samej kolorystyce; zalecana kolorystyka – 
kolor ceramiki (zakaz wykonania dachu w 
kolorze niebieskim i jasnej czerwieni); 

h) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

i) dopuszcza się umieszczanie reklam i in-
nych obiektów lub elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów rekla-
mowych maksymalnie do wysokości 
stropu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną budynku, 

i) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków lokalizowanych na tym 
samym terenie lub na tej samej działce, 
takim samym materiałem wykończenio-
wym o takiej samej kolorystyce; kolorysty-
ka budynków naturalna, dostosowana do 
koloru pokrycia dachowego, pastelowa 
(np. kolor kremowy, jasny şółty, biały, itp.), 
zaleca się wykorzystanie materiałów natu-
ralnych (np. kamień, drewno, cegła) jako 
elementów kształtowania lub akcentowa-
nia elewacji, zakazuje się stosowania ja-
skrawych kolorów; 

j) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

k) nakazuje się kształtowanie elewacji fron-
towych budynków stosując się do nastę-
pujących ustaleń: 

- obowiązek osiowego komponowania 
nowych elewacji frontowych budynków 
usytuowanych w pierzei ulic z syme-
trycznym układem witryn, wejść i otwo-
rów okiennych z zachowaniem symetrii 
całości oraz symetrii głównych części 
elewacji; 

- obowiązek stosowania, w elewacji fron-
towej budynków, prostokątnych otwo-
rów okiennych „pionowych” o stosun-
ku szerokości do wysokości zblişonym 
do 2/3, rozmieszczonych w odstępach 
zblişonych do szerokości otworu okien-
nego, plan dopuszcza półokrągłe 
zwieńczenie okna; 

- zakazuje się stosowania w ścianach 
elewacyjnych budynków przylegają-
cych do przestrzeni publicznych, prze-
szkleń o powierzchni większej niş 60% 
powierzchni poszczególnych elewacji; 
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7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 

a) dopuszcza się, do czasu realizacji inwesty-
cji o przeznaczeniu określonym w planie, 
utrzymanie dotychczasowego zagospoda-
rowania funkcjonalnego; 

b) ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym uşytkowaniem; 

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby prowadzenia 
budowy w obrębie działki budowlanej na 
której realizowana jest inwestycja docelo-
wa, w okresie waşności pozwolenia na 
budowę; 

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych, 

8) zasady łączenia i podziału nieruchomości: 

a) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej – 1600m2; 

b) podział działek musi być prostopadły lub 
równoległy do linii rozgraniczających ulic 
wyznaczonych w planie; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio 
z dróg oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 7KDD, 8KDD, 9KDD i 4KDL; 

10) zakazuje się budowę obiektów handlowych, o 
powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2; 

11) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej lub rozbudowywanej w nowych uli-
cach sieci wodociągowej; 

b) ustala się odprowadzanie ścieków byto-
wych do istniejącej lub rozbudowywanej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczo-
wych z szczelnie utwardzonych po-
wierzchni komunikacyjnych po ich pod-
czyszczeniu do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, do czasu jej realizacji do ist-
niejącej kanalizacji ogólnospławnej lub 
studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanym z od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do ce-
lów gospodarczych i grzewczych z istnie-
jącego gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z 
miejskiej sieci cieplnej po wybudowaniu 
ciepłociągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe, czy kontenerowe stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opraco-
wań technicznych, pod warunkiem, şe 
uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wy-
kraczać poza granice terenu urządzenia. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 22U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne i komercyjne o 
charakterze centrotwórczym; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno – inşynierskiej dla lokalizowanego 
obiektu budowlanego, określającej geo-
techniczne warunki posadowienia obiektu, 
z uwzględnieniem stopnia zagroşenia ru-
chami masowymi krawędzi skarpy; ustala 
się dla terenów połoşonych w odległości: 

- do 30m od krawędzi skarpy - duşe za-
groşenie ruchami mas ziemnych, 

- do 20m od krawędzi skarpy - średnie 
zagroşenie ruchami mas ziemnych; 

c) nakazuje się wykonanie dokumentacji geo-
logiczno – inşynierskiej dla lokalizowanego 
obiektu budowlanego, określającej geo-
techniczne warunki posadowienia obiektu, 
na terenie występowania gruntów nasy-
powych o miąşszości większej od 2m, da-
jących bardzo słabe warunki geologiczno-
inşynierskie dla posadowienia obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działce budowlanej w wielkości co 
najmniej 25% powierzchni działki; 
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b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko i przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, określonych w przepisach od-
rębnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej i hoteli powyşej 100 miejsc; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynkach 
lokalizowanych na działce, działalności go-
spodarczej o uciąşliwości wykraczającej 
poza granice działki; 

d) nakazuje się selekcję i gromadzenie odpa-
dów w 4 typach oznaczonych pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

- na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

- na surowce wtórne, 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych 

oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

e) ustala się ochronę istniejących wartościo-
wych zadrzewień, nie kolidujących z za-
mierzeniem inwestycyjnym a spełniają-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zielenią; 

f) dopuszcza się realizację w pomieszcze-
niach usługowych (np. restauracjach itp.) 
kominków, pod warunkiem, şe nie będzie 
to główne ŝródło ogrzewania budynków. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków – wskazuje się określoną na rysun-
ku planu strefę ochrony konserwatorskiej AI 
zespołu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków 
decyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków: 

a) wszelkich zmian dotyczących układu urba-
nistycznego, 

b) wszelkich zmian dotyczących gabarytów 
zabudowy, 

c) wszelkich zmian sposobów uşytkowania 
budynków i terenów; 

 

 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się minimalną wysokość zabudowy 
od dwóch kondygnacji i od 8,0m; 

b) ustala się maksymalną wysokość zabudo-
wy do czterech kondygnacji naziemnych i 
do 15,0m; 

c) nakazuje się, aby ostatnia kondygnacja by-
ła poddaszem uşytkowym; 

d) ustala się ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 40% powierzchni działki; 

e) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 1,6; 

f) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach działek budowlanych, 
na których realizowana będzie inwestycja, 
w liczbie: 

- co najmniej 1 miejsce postojowe na  
1 pokój gościnny; 

- co najmniej 15 miejsc postojowych, dla 
innych usług; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się lokalizację zabudowy z 
uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy oznaczonych na rysunku planu; 

b) zakazuje się lokalizacji budynków gospo-
darczych; 

c) ustala się lokalizacje garaşy w bryle bu-
dynku o funkcji podstawowej, 

d) dopuszcza się ogrodzenie z aşurowym 
wypełnieniem (metalowym lub drewnia-
nym) o wysokości do 1,6m; zakazuje się 
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, 
stosowania muru pełnego lub innego ro-
dzaju ogrodzenia nieprzejrzystego, z do-
puszczeniem nieprzejrzystego şywopłotu; 
ustala się obowiązek lokalizacji ogrodzenia 
w linii rozgraniczającej drogi 7KDD i tere-
nu 16KPz; 

e) nakazuje się w budynkach lokalizowanych 
na tym samym terenie lub na tej samej 
działce, stosowanie dachów stromych, 
symetrycznych w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej, o nachyleniu połaci od 25o 
do 40o; 
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f) nakazuje się wykonanie dachów we 
wszystkich budynkach lokalizowanych na 
tym samym terenie lub na tej samej dział-
ce, z takiego samego materiału i o takiej 
samej kolorystyce; zalecana kolorystyka – 
kolor ceramiki (zakaz wykonania dachu w 
kolorze niebieskim i jasnej czerwieni); 

g) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

h) dopuszcza się umieszczanie reklam i in-
nych obiektów lub elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 

- utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej na jednym budynku nieprzekra-
czającej 6m2, 

- lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płaszczyŝnie 
elewacji budynków, 

- umieszczania tablic i obiektów rekla-
mowych maksymalnie do wysokości 
stropu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną budynku, 

i) nakazuje się wykończenie elewacji wszyst-
kich budynków lokalizowanych na tym 
samym terenie lub na tej samej działce, 
takim samym materiałem wykończenio-
wym o takiej samej kolorystyce; kolorysty-
ka budynków naturalna, dostosowana do 
koloru pokrycia dachowego, pastelowa 
(np. kolor kremowy, jasny şółty, biały, itp.), 
zaleca się wykorzystanie materiałów natu-
ralnych (np. kamień, drewno, cegła) jako 
elementów kształtowania lub akcentowa-
nia elewacji, zakazuje się stosowania ja-
skrawych kolorów; 

j) zakazuje się stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych (typu siding, boazerie 
elewacyjne, itp.) i blach jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynku oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia 
dachowego; 

k) nakazuje się kształtowanie elewacji fron-
towych budynków stosując się do nastę-
pujących ustaleń: 

- obowiązek osiowego komponowania 
nowych elewacji frontowych budynków 
usytuowanych w pierzei ulic z syme-
trycznym układem witryn, wejść i otwo-
rów okiennych z zachowaniem symetrii 

całości oraz symetrii głównych części 
elewacji; 

- obowiązek stosowania, w elewacji fron-
towej budynków, prostokątnych otwo-
rów okiennych „pionowych” o stosun-
ku szerokości do wysokości zblişonym 
do 2/3, rozmieszczonych w odstępach 
zblişonych do szerokości otworu okien-
nego, plan dopuszcza półokrągłe 
zwieńczenie okna; 

- zakazuje się stosowania w ścianach 
elewacyjnych budynków przylegają-
cych do przestrzeni publicznych, prze-
szkleń o powierzchni większej niş 60% 
powierzchni poszczególnych elewacji; 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 

a) dopuszcza się, do czasu realizacji inwesty-
cji o przeznaczeniu określonym w planie, 
utrzymanie dotychczasowego zagospoda-
rowania funkcjonalnego; 

b) ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym uşytkowaniem; 

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby prowadzenia 
budowy w obrębie działki budowlanej na 
której realizowana jest inwestycja docelo-
wa, w okresie waşności pozwolenia na 
budowę; 

d) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo – handlowych, 

8) zasady podziału nieruchomości – plan nie 
ustala zasad podziału terenu na nowe działki 
budowlane, podział moşe być wykonany tylko 
na podstawie zasad określonych w przepi-
sach odrębnych - ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami, w tym podział, którego ce-
lem jest powiększenie sąsiedniej nierucho-
mości lub regulacja istniejących granic dział-
ki; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej – ustala się 
obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio 
z drogi oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 7KDD; 

10) zasady wyposaşenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej lub rozbudowywanej w nowych uli-
cach sieci wodociągowej; 
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b) ustala się odprowadzanie ścieków byto-
wych do istniejącej lub rozbudowywanej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej; 

c) ustala się odprowadzanie wód deszczo-
wych z szczelnie utwardzonych po-
wierzchni komunikacyjnych po ich pod-
czyszczeniu do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, do czasu jej realizacji do ist-
niejącej kanalizacji ogólnospławnej lub 
studni chłonnych; 

d) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z sieci niskiego napięcia, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanym z od dostawcy energii; 

e) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do ce-
lów gospodarczych i grzewczych z istnie-
jącego gazociągu średniego ciśnienia; 

f) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z 
miejskiej sieci cieplnej po wybudowaniu 
ciepłociągu w ul. Ks. Z. Sajny; 

g) ustala się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe, czy kontenerowe stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opraco-
wań technicznych, pod warunkiem, şe 
uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wy-
kraczać poza granice terenu urządzenia. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 23K, 24K ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny urządzeń infra-
struktury technicznej – kanalizacji; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów budowla-
nych, innych niş dopuszczone w planie; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego – ustala się zasady zago-
spodarowania terenu zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie przyrody dla obszaru chro-
nionego krajobrazu oraz przepisami rozporzą-
dzenia o utworzeniu Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków – wskazuje się określoną na rysunku 
planu strefę ochrony konserwatorskiej AV 
skarpy wraz z zielenią i nieliczną zabudową, 
wpisaną do rejestru zabytków decyzją nr  
1444-A, w której ustala się obowiązek uzgad-
niania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków: 

a) wszelkich prac ziemnych, 

b) zmian ukształtowania terenu, 

c) zmian dotyczących zieleni, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza się jedynie lokalizacje przepom-
powni ścieków; 

b) zakazuje się lokalizacji reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych, z 
wyjątkiem związanych z korzystaniem z te-
renu; 

c) nakazuje się nasadzanie zieleni niskiej, 
utrzymującej stateczność skarpy; 

d) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, w tym kiosków handlowo – usługo-
wych, 

4) zasady łączenia i podziału nieruchomości – 
dopuszcza się jedynie dokonywanie podziału w 
przypadkach przewidzianych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 25WS ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – tereny wód rzeki Ce-
dron wraz z terenami przyległymi; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – zaka-
zuje się lokalizacji obiektów budowlanych, in-
nych niş pozwalają na to przepisy odrębne – 
ustawa prawo wodne; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) ustala się zasady zagospodarowania terenu 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody dla obszaru chronionego krajobra-
zu oraz przepisami rozporządzenia o utwo-
rzeniu Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

b) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
100% powierzchni działki; 

c) zakazuje się grodzenia nieruchomości w od-
ległości mniejszej niş 2m od linii brzegu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

a) wskazuje się określoną na rysunku planu 
strefę ochrony konserwatorskiej AV skarpy 
wraz z zielenią i nieliczną zabudową, wpisa-
ną do rejestru zabytków decyzją nr 1444-A, 
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w której ustala się obowiązek uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- wszelkich prac ziemnych, 

- zmian ukształtowania terenu, 

- zmian dotyczących zieleni; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakazuje się lokalizacji reklam i innych 
obiektów lub elementów informacyjnych, z 
wyjątkiem związanych z korzystaniem z te-
renu; 

b) nakazuje się nasadzanie zieleni niskiej, 
utrzymującej stateczność skarpy; 

c) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, w tym kiosków handlowo – usługo-
wych. 

6) zasady łączenia i podziału nieruchomości – 
dopuszcza się jedynie dokonywanie podziału w 
przypadkach przewidzianych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 26ZP ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej – parkowej; 

b) przeznaczenie uzupełniające – zachowanie 
istniejącego budynku z przeznaczeniem na 
funkcję usługową; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu – 

a) zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowej oraz innych masztów o wyso-
kości powyşej 11,0m; 

b) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy; 

c) zakazuje się prowadzenia, w budynku zloka-
lizowanym na działce, działalności gospo-
darczej o uciąşliwości wykraczającej poza 
granice działki; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków – wskazuje się określoną na rysunku 
planu strefę ochrony konserwatorskiej AI ze-
społu urbanistyczno – budowlanego miasta 
Góra Kalwaria, wpisana do rejestru zabytków 
decyzją nr 1444-A, w której ustala się obowią-
zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków: 

 

 

a) wszelkich zmian dotyczących zieleni, 

b) wszelkich zmian sposobu uşytkowania tere-
nu, 

c) koncepcji zagospodarowania terenu; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje się utrzymanie minimalnego udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej w wielkości co najmniej 
70% powierzchni terenu; 

b) w przypadku likwidacji istniejącego na 
działce budynku, zakazuje się wznoszenia 
nowych budynków; 

c) dopuszcza się remont istniejącego budynku 
oraz zmianę sposobu jego uşytkowania na 
funkcję usługową o charakterze publicznym 
lub komercyjnym; 

d) zakazuje się reklam i innych obiektów lub 
elementów informacyjnych, z wyjątkiem 
związanych z korzystaniem z terenu; 

e) dopuszcza się lokalizację: 

- urządzeń komunikacji pieszej – chodni-
ków, 

- oświetlenia ulicznego i parkowego, 

- obiektów małej architektury (np. ławki, 
altanki, itp.), 

f) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, w tym kiosków handlowo – usługo-
wych. 

5) zasady łączenia i podziału nieruchomości – 
dopuszcza się jedynie dokonywanie podziału w 
przypadkach przewidzianych w przepisach od-
rębnych - ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

Rozdział III 
Przepisy szczegółowe w zakresie komunikacji 

§ 28.1. Plan ustala następujące zasady adapta-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyj-
nych w obszarze obowiązywania ustaleń planu: 

1) system dróg/ulic publicznych, obsługujących 
komunikacyjnie obszar planu, w skład których 
wchodzą drogi podzielone ze względów funk-
cjonalnych i technicznych na klasy: 

- „KDG/Z/” – główna, docelowo zbiorcza 

- „KDL” - lokalna, 

- „KDD” – dojazdowa, 
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2) dla terenów dróg, o których mowa w ptk.1, 

plan ustala: 

a) dla drogi krajowej nr 50 – Al. Wyzwolenia, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
2KDG/Z do czasu budowy obwodnicy mia-
sta klasę drogi „G” – główna o szerokości 
minimalnej w liniach rozgraniczających 25m 
a takşe szerszej w zaleşności od istniejących 
warunków terenowych, zgodnie z rysun-
kiem planu, przekrój 1/2 – jednojezdniowy, 
dwupasowy, plan wyznacza północno-
zachodnią linię rozgraniczającą drogi; 

Docelowo dla odcinka oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 2KDG/Z klasę drogi 
„Z” – zbiorcza w linii rozgraniczającej (w 
granicach planu) zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, przekrój 1/2 – jednojezdnio-
wy, dwupasowy, 

b) dla drogi krajowej nr 79 w ciągu ulicy Do-
minikańskiej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDG/Z/ klasę drogi „G” – głów-
na do czasu wybudowania w ciągu tej drogi 
obwodnicy Góry Kalwarii, docelowo obni-
şenie klasy drogi do „Z” – zbiorcza, o szero-
kości w liniach rozgraniczających 20 m, w 
zaleşności od istniejącego zagospodarowa-
nia terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 
przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy, 
moşliwość parkowania samochodów po 
jednej stronie ulicy po zmianie klasy drogi 
na „Z”. Plan wyznacza tylko wschodnią linię 
rozgraniczającą drogi, 

c) dla drogi gminnej - odcinka południowego 
ul. Ks. Zygmunta Sajny, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 3KDL klasę drogi 
„L” – lokalną o szerokości w liniach rozgra-
niczających w zaleşności od istniejącego za-
gospodarowania przestrzennego (nie mniej 
niş 13,0m), zgodnie z rysunkiem planu; 
przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy; 
moşliwość wykonania miejsc postojowych 
dla samochodów w liniach rozgraniczają-
cych drogi, 

d) dla drogi projektowanej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 4KDL klasę drogi 
„L” – lokalną, o minimalnej szerokości w li-
niach rozgraniczających 18m a takşe szer-
szej w zaleşności od istniejącego zagospo-
darowania przestrzennego, zgodnie z rysun-
kiem planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, 
dwupasowy; obowiązek urządzenia ciągu 
pieszego wyznaczonego na rysunku planu, 

e) dla drogi projektowanej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 5KDD klasę drogi 
„D” – dojazdowa, o szerokości w liniach 

rozgraniczających zmienną (min. 13,5m), 
zgodnie z rysunkiem planu; przekrój 1/2 – 
jednojezdniowy, dwupasowy; moşliwość 
wykonania miejsc postojowych dla samo-
chodów w liniach rozgraniczających drogi, 

f) dla drogi projektowanej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 6KDD klasę drogi 
„D” – dojazdowa, o szerokości w liniach 
rozgraniczających zmiennej (min. 15,0m) w 
zaleşności od istniejącego zagospodarowa-
nia przestrzennego, zgodnie z rysunkiem 
planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwu-
pasowy; moşliwość wykonania miejsc po-
stojowych dla samochodów w liniach roz-
graniczających dróg, 

g) dla drogi projektowanej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 7KDD klasę drogi 
„D” – dojazdowa, o szerokości w liniach 
rozgraniczających 15,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, 
dwupasowy; moşliwość wykonania miejsc 
postojowych dla samochodów w liniach 
rozgraniczających drogi, 

g) dla drogi projektowanej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 8KDD klasę drogi 
„D” – dojazdowa, o szerokości w liniach 
rozgraniczających 12,0 i 15,0m, zgodnie z 
rysunkiem planu; przekrój 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy; moşliwość wykonania 
miejsc postojowych dla samochodów w li-
niach rozgraniczających drogi, 

g) dla drogi projektowanej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 9KDD klasę drogi 
„D” – dojazdowa, o szerokości w liniach 
rozgraniczających 16,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, 
dwupasowy; moşliwość wykonania miejsc 
postojowych dla samochodów w liniach 
rozgraniczających drogi, obowiązek urzą-
dzenia ciągu pieszego wyznaczonego na ry-
sunku planu, 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10KDW plan ustala przeznaczenie pod 
drogę wewnętrzną o szerokości w liniach rozgra-
niczających 7, 0m, droga moşe być powiązana z 
drogą oznaczoną symbolem 6KDD, zakazuje się 
wykonania zjazdu na drogę oznaczoną symbolem 
1KDG/Z – ul. Dominikańską. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
plan ustala lokalizację urządzeń sieciowych infra-
struktury technicznej, elementów małej architek-
tury i zieleni, jako przeznaczenie uzupełniające. 

4. Na terenach w obrębie linii rozgraniczają-
cych drogi, plan zakazuje lokalizację nowych bu-
dynków i urządzeń nie związanych z gospodarką 
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drogową lub potrzebami ruchu drogowego; do-
puszcza się lokalizację zieleni, urządzeń komuni-
kacyjnych związanych z obsługą ruchu, a w szcze-
gólności: przystanków komunikacji zbiorowej, 
pasów postojowych, parkingów, urządzeń związa-
nych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urzą-
dzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem 
nienaruszania wymagań określonych w odręb-
nych przepisach dotyczących dróg publicznych,  
a takşe uzyskania zgody zarządcy dróg. 

Rozdział IV 
Przepisy szczegółowe w zakresie wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną 

§ 29.1. Plan ustala zaopatrzenie terenów w me-
dia techniczne poprzez istniejący, rozbudowywany 
i projektowany system uzbrojenia, na warunkach 
określonych poprzez właściwego dla danej sieci 
(systemu) zarządcę. 

2. Zachowanie w liniach rozgraniczających ulic, 
istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenu, z moşliwością ich rozbudowy i 
przebudowy ze względu na stan techniczny lub na 
kolizje. 

3. Lokalizacja projektowanych urządzeń linio-
wych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenów, z wyjątkiem przyłączy dla budynków i 
posesji, w liniach rozgraniczających ulic, bądŝ na 
innych terenach, z zachowaniem przepisów od-
rębnych w zakresie ich lokalizacji i wzajemnych 
odległości. 

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ścieków 
czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne na 
podstawie opracowań technicznych, na całym 
obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów, 
na których zlokalizowane są obiekty objęte ochro-
ną konserwatorską, pod warunkiem, şe uciąşli-
wość tych urządzeń nie będzie wykraczać poza 
granice terenu. 

5. Przyłączeniowe szafki gazowe i energetyczne 
naleşy lokalizować w ogrodzeniu zlokalizowanym 
z przestrzenią dróg/ulic zapewniając do nich bez-
pośredni dostęp. 

§ 30. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie z istniejącej miejskiej sieci wodo-
ciągowej i poprzez jej rozbudowę; 

2) plan ustala konieczność wyposaşenia (projek-
towanej i rozbudowywanej) sieci wodociągo-
wej w hydranty p. poş. zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3) w celu zapewnienia pewności dostępu wody 
na całym obszarze sieć wodociągową naleşy 
projektować zgodnie z warunkami określonymi 
w przepisach odrębnych. 

4) moşliwość przebudowy istniejącej sieci wodo-
ciągowej kolidującej z projektowaną zabudową. 

§ 31. W zakresie odprowadzenia ścieków sani-
tarnych plan ustala: 

1) odprowadzanie ścieków bytowo - gospodar-
czych do istniejącej i projektowanej miejskiej 
sieci kanalizacji oraz unieszkodliwianie ich na 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi 
Moczydłów; 

2) obowiązek podłączenia wszystkich budynków o 
funkcji podstawowej do sieci kanalizacyjnej, 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
sanitarnych wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz utrzymywania otwartych kanałów z 
tymi ściekami; 

4) moşliwość przebudowy istniejącej sieci kanali-
zacyjnej kolidującej z projektowaną zabudową. 

§ 32. W zakresie odprowadzenia wód deszczo-
wych plan ustala: 

1) odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulic 
publicznych poprzez istniejące kanały ogólno-
spławne i projektowane kanały deszczowe, re-
alizowane w liniach rozgraniczających ulic; 

2) obowiązek instalowania separatorów substan-
cji ropopochodnych na odpływach wód opa-
dowych ze szczelnie utwardzonych placów po-
stojowych i manewrowych oraz parkingów; 

3) konieczność sukcesywnej rozbudowy sieci ka-
nalizacji deszczowej do odbioru wód opado-
wych z szczelnie utwardzonych powierzchni w 
celu odciąşenia kanalizacji ogólnospławnej; 

4) moşliwość przebudowy istniejącej sieci kolidu-
jącej z projektowaną zabudową; 

5) dopuszcza się, do czasu wybudowania odcin-
ków kanalizacji deszczowej, odprowadzanie 
wód do studni chłonnych. 

§ 33.1. W zakresie zaopatrzenie w energię elek-
tryczną plan ustala: 

1) zasilanie w energię elektryczną z układu istnie-
jącej i projektowanej sieci napowietrzno-
kablowej średniego napięcia 15kV i niskiego 
napięcia, w oparciu o istniejące i projektowane, 
zgodnie z koncepcją zasilania w energię elek-
tryczną, stacje transformatorowe; 
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2) budowę, przebudowę i remonty sieci oraz bu-

dowę urządzeń elektroenergetycznych prowa-
dzoną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem 
Energetycznym; 

3) jako rozwiązanie preferowane ustala się pro-
wadzenie linii elektroenergetycznych o róşnych 
napięciach po oddzielnych trasach, dopuszcza 
się jednak w technicznie lub ekonomicznie uza-
sadnionych przypadkach prowadzenie elektro-
energetycznych napowietrznych linii SN i nN 
na wspólnych słupach; 

4) przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej będzie się odbywać w uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez właściwego ope-
ratora systemu elektroenergetycznego według 
zasad określonych w przepisach prawa energe-
tycznego; 

5) plany zagospodarowania działek budowlanych 
lub poszczególnych terenów powinny przewi-
dywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji 
linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów 
infrastruktury technicznej niezbędnych dla za-
opatrzenia lokowanych na tych terenach bu-
dynków i budowli w energię elektryczną a takşe 
oświetlenie terenu wokół obiektów; 

6) obowiązek uzgodnienia, przed wydaniem po-
zwolenia na budowę, projektu sieci napo-
wietrznej z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 

2. Plan dopuszcza, po wcześniejszym uzgod-
nieniu za pośrednictwem gminy na etapie pozwo-
lenia na budowę z właściwym Zakładem Energe-
tycznym, lokalizowanie stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę. 

3. W przypadku wystąpienia kolizji projektowa-
nego zagospodarowania terenu z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi wniosko-
dawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy 
tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu z Zakładu 
Energetycznego warunków przebudowy. 

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny 
plan ustala: 

1) do celów gospodarczych i grzewczych z istnie-
jącej i projektowanej sieci średniego ciśnienia 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 

2) rozbudowa istniejącej sieci gazowej na warun-
kach określonych na warunkach określonych 
przez właściwy Zakład Gazowniczy; 

3) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbior-
ców będzie moşliwa, o ile zostaną spełnione 
kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz 

zostaną zawarte odpowiednie porozumienia 
pomiędzy dostawcą i odbiorcą; 

4) zasadę budowy projektowanych gazociągów w 
pasach ulicznych w liniach rozgraniczających 
dróg muszą być zgodne z obowiązującym roz-
porządzeniem, określającym warunki technicz-
ne, jakim winny odpowiadać sieci gazowe; 

5) sieci naleşy projektować w liniach rozgranicza-
jących dróg; 

6) gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby się pod jezdnią, naleşy przenieść w 
pas drogowy poza jezdnię na koszt inwestora 
budowy; 

7) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg naleşy zabezpieczyć istniejące gazociągi 
przed uszkodzeniem przez cięşki sprzęt budow-
lany i samochody; 

8) na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
lokalizację szafek gazowych (otwieranych na 
zewnątrz od strony ulicy) w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową. Linia 
ogrodzenia winna przebiegać w odległości 
min. 0,5m od gazociągu. 

§ 35. W zakresie zaopatrzenie w ciepło do ce-
lów grzewczych i cieplej wody uşytkowej, plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i 
ciepłej wody uşytkowej będzie realizowane z 
miejskiej sieci cieplnej istniejącej i projektowa-
nej. 

2) plan dopuszcza zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych, indywidualnych ŝródeł ciepła z obowiąz-
kiem stosowania technologii i paliw grzew-
czych ekologicznych tj. gaz przewodowy, olej 
niskosiarkowy, energia elektryczna i inne ŝró-
dła energii ekologicznie czyste. 

§ 36.1. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej 
plan ustala: 

1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie reali-
zowane z istniejącej i projektowanej sieci w li-
niach rozgraniczających ulic; 

2) bezpośrednia obsługa poszczególnych abonen-
tów telefonicznych będzie realizowana za po-
średnictwem indywidualnych przyłączy na wa-
runkach określonych przez odpowiedniego 
operatora telekomunikacyjnego; 

3) docelową likwidację linii napowietrznych; 

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefo-
nicznych napowietrznych, poza liniami rozgrani-
czającymi ulic. 
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3. U zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Dominikań-
skiej i Grójeckiej w kanalizacji telefonicznej 
TP.S.A. znajduje się kabel nr 2840 TKDFta 
11x2x1,2 będący w gestii Biura Łączności i Infor-
matyki Komendy Głównej Policji. W związku z 
powyşszym wszelkie prace projektowe związane z 
ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej, winny być uzgadniane z właściwym 
wydziałem. 

§ 37. W zakresie usuwania nieczystości stałych 
plan ustala: 

1) selekcję i gromadzenie odpadów i nieczystości 
stałych w wyznaczonych na działkach lub 

2) zespołach działek w urządzeniach przystoso-
wanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i 

usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjętym przez gminę. 

Rozdział V 
Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 38. Wartość stawki procentowej, powstałej na 
skutek uchwalenia niniejszego planu słuşącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości ustala się w wysokości 0% dla 
wszystkich terenów wyznaczonych w planie. 

§ 39. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 40. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 572/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych  
przez Burmistrza, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren dawnej jednostki wojskowej 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

  Uwagi 

    

           

           

 
Do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu planu nie zgłoszono şadnych uwag. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 572/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, wraz z póŝ. zmianami) Rada Miejska w Górze Kalwarii, po uprawomoc-
nieniu się miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – tereny dawnej jed-
nostki wojskowej, przewiduje następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg ogólno-
dostępnych, w tym wybudowanie dróg wraz z ich uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi za-
bezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąşliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska 
(drogi gminne); 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to realizacja dróg 
ogólnodostępnych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym min.: ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w 
sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego; 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wymienionych w § 2 będzie 
przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom aktualnej 
ustawy o finansach publicznych, przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej; 

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

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie stanowią-
cym załącznik do uchwały budşetowej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budşetu miasta i gminy lub na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktu-
alnie obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego w oparciu o ustalone przez Radę 
Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych lub przez budşet 
miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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40 02 

UCHWAŁA Nr 579/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli  
prawidłowości ich wykorzystywania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 90 ust. 
1, 2a, 2b, 2d, 3c, 3e-f i 4 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 
10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z póŝn. 
zm.) Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania do-
tacji dla szkół i placówek niepublicznych, prowa-
dzonych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria 
przez osoby prawne i fizyczne oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

§ 2. Dotacja przysługuje następującym placów-
kom, których siedzibą jest Miasto i Gmina Góra 
Kalwaria 

1) niepublicznym przedszkolom, w tym przed-
szkolom, które prowadzą wczesne wspomaga-
nie rozwoju dziecka; 

2) niepublicznym przedszkolom prowadzonym w 
innych formach wychowania przedszkolnego, 
w tym punktu przedszkolnego i zespołu wy-
chowania przedszkolnego; 

3) niepublicznym szkołom podstawowym i gim-
nazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w 
tym z oddziałami integracyjnymi (z wyjątkiem 
szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 
specjalnych oraz szkół artystycznych), w któ-
rych realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki; 

4) niepublicznym szkołom podstawowym o 
uprawnieniach szkół publicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obo-
wiązek nauki, które prowadzą wczesne wspo-
maganie rozwoju dziecka; 

 


