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UCHWAŁA Nr 530/XLI/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce 

– rejon ulicy Mikołaja Reja. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póčn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.), w związku z 
uchwałą nr 302/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Górze 
Kalwarii z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Brzeċce – rejon ulicy Mikołaja Reja oraz 
uchwałą nr 363/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Gó-
rze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. zmieniającą 
uchwałć nr 302/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Górze 
Kalwarii z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Brzeċce – rejon ulicy Mikołaja Reja, Rada 
Miejska w Górze Kalwarii stwierdzając, ďe niniej-
szy plan jest zgodny ze Studium Uwarunkowaĉ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przyjćtego uchwa-
łą nr 700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kal-
warii z dnia 13 wrzeċnia 2006r. uchwala, co nastć-
puje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentu wsi Brzeċce 
– rejon ulicy Mikołaja Reja, zwany dalej pla-
nem, składający sić z: 

1) czćċci tekstowej planu stanowiącej treċć 
uchwały; 

2) czćċci graficznej – rysunku planu w skali 
1:1.000, bćdącego załącznikiem nr 1 do 
uchwały; 

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

 

 

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, bćdące załącznikiem nr 3 do 
uchwały. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyzna-
czają: 

1) odcinek AB – oċ ulicy Wilanowskiej; 

2) odcinek BC – odcinek od osi ulicy Wilanow-
skiej wzdłuď północnej granicy działki  
nr ewidencyjny 557 (obrćb nr 005 Brzeċce) 
do północno-wschodniego naroďnika działki 
nr ewidencyjny 3/7 (obrćb nr 006 Osiedle 
Brzeċce); 

3) odcinek CD – granica pomićdzy działką 
nr ewidencyjny 3/7 (obrćb nr 006 Osiedle 
Brzeċce) a działką nr ewidencyjny 557 (ob-
rćb nr 005 Brzeċce); 

4) odcinek DE – granica wsi Brzeċce – Wólka 
Załćska; 

5) odcinek EF – południowo-zachodnia granica 
wsi Brzeċce (obrćb nr 006 Osiedle Brzeċce); 

6) odcinek FG – zachodnio-północna granica 
obrćbu nr 006 Osiedle Brzeċce; 

7) odcinek GH – północno-wschodnią granicć 
opracowania stanowi linia wskazana na ry-
sunku, stanowiąca na przewaďającym od-
cinku południowo-zachodnią granicć projek-
towanych działek, przebiegająca przez tere-
ny istniejących działek o numerach ewiden-
cyjnych: 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/18, 1/5, 2, 
3/4, 3/5, 11, 276/16 (obrćb nr 006 Osiedle 
Brzeċce) zakoĉczona w północno-
zachodnim naroďniku działki nr ewidencyjny 
282/1 (obrćb nr 005 Brzeċce); 

8) odcinek HA – zachodnia i południowa grani-
ca działki nr ewidencyjny 282/1 (obrćb  
nr 005 Brzeċce) do osi ulicy Wilanowskiej. 
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3. Granice obszaru planu, o których mowa  

w ust. 2 przedstawiono na rysunku planu w 
skali 1:1.000. 

§ 2. 

1. Przedmiotem planu są: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów; 

7) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoċci objćtych planem miejsco-
wym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

10) sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania 
terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2. Na obszarze objćtym planem nie ustala sić: 

1) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomoċci objćtych planem miejsco-
wym; 

- poniewaď elementy te nie wystćpują na 
obszarze objćtym planem. 

 

 

 

§ 3. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie – naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru objćtego planem o okreċlonym prze-
znaczeniu lub okreċlonych zasadach zago-
spodarowania wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony odpo-
wiednim symbolem literowym; 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie terenu ustalone w 
planie; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie terenu inne niď 
podstawowe dopuszczone na warunkach 
okreċlonych w planie; 

4) działce inwestycyjnej – naleďy przez to rozu-
mieć działkć lub działki budowlane stanowią-
ce zwarty zespól i objćte jednym postćpowa-
niem o wydanie pozwolenia na budowć; 

5) usługach – naleďy przez to rozumieć działal-
noċć słuďącą zaspokajaniu potrzeb ludnoċci 
nie związana z wytwarzaniem dóbr material-
nych metodami przemysłowymi; 

6) usługach bytowych – naleďy przez to rozu-
mieć usługi związane z codzienną lub okre-
sową obsługą mieszkaĉców terenów objćtych 
planem; 

7) przedsićwzićciu mogącym zawsze znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko – naleďy przez to 
rozumieć zamierzenie budowlane lub inną in-
gerencjć w ċrodowisko, w rozumieniu przepi-
sów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pačdziernika 
2008r. o udostćpnianiu informacji o ċrodowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeĉstwa w 
ochronie ċrodowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na ċrodowisko (Dz.U. Nr 199 z dnia 7 
listopada 2008r., poz. 1227); 

8) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
okreċlające granice terenów o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linie, których nie moďe 
przekroczyć ďadna z czćċci budowanego lub 
rozbudowywanego budynku, okreċlające 
najmniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
w stosunku do: 

a) linii rozgraniczających ulic, 
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b) elementów krajobrazu, w szczególnoċci la-
sów, górnych krawćdzi skarp rowów me-
lioracyjnych, oraz cieków i zbiorników 
wodnych, od których te linie wyznaczono; 

10) dominancie wysokoċciowej – naleďy przez to 
rozumieć budynek, budowlć, takďe czćċć bu-
dynku, budowli, która moďe mieć wysokoċć 
wićkszą (okreċloną planem) niď wysokoċć 
maksymalna dla całego terenu lub całego ob-
szaru objćtego planem; 

11) wskačniku maksymalnej intensywnoċci zabu-
dowy – naleďy przez to rozumieć stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji naziemnych, mierzonych po obrysie 
zewnćtrznym wszystkich budynków zlokali-
zowanych na danej działce budowlanej, do 
powierzchni tej działki; 

12) wskačniku minimalnej powierzchni biologicz-
nie czynnej – naleďy przez to rozumieć wyra-
ďony procentowo stosunek powierzchni bio-
logicznie czynnej do całkowitej powierzchni 
działki budowlanej; 

13) drodze wewnćtrznej – naleďy przez to rozu-
mieć wydzieloną z terenu działkć, która na za-
sadach okreċlonych w przepisach odrćbnych 
pełni funkcjć drogi dla pozostałych działek do 
niej przylegających i zapewnia dostćp działek 
budowlanych do drogi publicznej; 

14) dachu zielonym – naleďy przez to rozumieć 
dach pokryty roċlinnoċcią urządzoną na pod-
łoďu zapewniającym naturalną wegetacjć. 

§ 4. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granica obszaru objćtego planem; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) okreċlone odległoċci; 

5) rejon dopuszczalnej lokalizacji dominant 
wysokoċciowych; 

6) lokalizacja ujćć wód podziemnych ze stre-
fami ochronnymi; 

7) przeznaczenie terenów oznaczone na rysun-
ku planu symbolem literowym i numerem 
porządkowym; 

8) teren zagroďony osuwaniem sić mas ziem-
nych – strefa ochrony skarpy; 

9) strefa ochrony podziemnych/naziemnych li-
nii wysokiego napićcia. 

2. Granice strefy ochrony konserwatorskiej wraz z 
numerem stanowiska archeologicznego są od-
zwierciedleniem ustaleĉ przepisów odrćbnych. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione w ust. 1 i 2, mają cha-
rakter informacyjny lub postulatywny, w tym: 

1) rejon dopuszczalnej akcesji z dróg publicz-
nych; 

2) parking terenowy; 

3) ciąg pieszy; 

4) wlot i wylot systemu melioracyjnego do 
zewnćtrznego układu hydrograficznego; 

5) wody powierzchniowe; 

6) obszary zadrzewieĉ; 

7) uďytkowanie lub przeznaczenie terenów po-
za granicami planu. 

§ 5. 

1. Ustala sić przeznaczenie terenów o róďnym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i 
oznaczonych symbolem terenu zgodnie z ry-
sunkiem planu: 

1) MN/U – tereny jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej i usług jako przeznaczenia 
dopuszczalnego; 

2) U – tereny usług; 

3) ZP – tereny zieleni urządzonej i/lub natural-
nej; 

4) ZL – tereny lasów i zalesieĉ. 

2. Ustala sić tereny komunikacji: 

1) KD-G – publiczne drogi główne; 

2) KD-L – publiczne drogi lokalne; 

3) KD-W – niepubliczne drogi wewnćtrzne. 

§ 6. 

W obszarze planu wskazuje sić tereny podlegające 
ochronie na podstawie przepisów odrćbnych 
okreċlając na rysunku planu zasićg wystćpowania: 

1) Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu (obejmującej swoim zasićgiem cały ob-
szar w granicach planu); 

2) strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska 
archeologicznego; 
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3) strefy ochrony podziemnych/naziemnych linii 

wysokiego napićcia, w których obowiązuje za-
kaz zabudowy. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenów 

§ 7. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1 MN/U do 21 MN/U włącznie, ustala 
sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa ja-
ko przeznaczenie podstawowe; 

2) usługi jako przeznaczenie dopuszczalne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala sić budowć, rozbudowć, nadbudowć, 
przebudowć lub zachowanie: 

a) budynków jednorodzinnych wolnostoją-
cych, 

b) budynków jednorodzinnych bličniaczych, 

2) dopuszcza sić budowć, rozbudowć, nadbu-
dowć, przebudowć lub zachowanie: 

a) budynków usługowych, w tym zwłaszcza 
publicznych i niepublicznych usług spor-
tu, usług administracji, usług oċwiaty, 
usług gastronomii, mieszkalnictwa zbio-
rowego, usług turystyki i usług bytowych 
dla ludnoċci, 

b) budowli o funkcji technicznej związanej z 
obsługą zabudowy i terenów, o których 
mowa w pkt 1 i 3 oraz w pkt 2 lit. a. 

3) dopuszcza sić, z zastrzeďeniem § 11 do § 18 
włącznie, realizacjć róďnych form urządzenia 
terenów, w tym: 

a) ogrodów przydomowych, parków i zie-
leĉców, 

b) terenowych urządzeĉ sportu publicznego 
i niepublicznego, 

c) ulic, ċcieďek rowerowych i ciągów pie-
szych, 

d) baz konserwacji zieleni, 

e) parkingów terenowych, 

f) urządzeĉ terenowych związanych z 
ochroną przeciwpoďarową oraz ochroną 
zdrowia i ďycia ludzi i rekreacją, takich jak 
zbiorniki retencyjne i lądowiska helikop-
terów. 

4) zakazuje sić lokalizowania na obszarze objć-
tym planem wolnostojących noċników re-
klamowych; dopuszcza sić wyłącznie sto-
sowanie elementów informacji wizualnej, w 
tym: 

a) elementów wolnostojących informują-
cych o zagospodarowaniu terenów, 

b) elementów informacyjnych umieszcza-
nych na elewacjach budynków, których 
łączna powierzchnia nie moďe przekro-
czyć 5% powierzchni elewacji, na której 
jest umieszczona, 

5) nakazuje sić sytuowanie ogrodzeĉ w odle-
głoċci nie mniejszej niď 0,5m od sieci inďy-
nieryjnych i o wysokoċci nie wyďszej niď 
2,5m; 

6) nakazuje sić wykoĉczenie fasad budynków 
materiałami naturalnymi (kamieĉ, drewno, 
cegła ceramiczna) lub innymi o barwach pa-
stelowych, a w przypadku budynków o da-
chach stromych dodatkowo w kolorze sto-
nowanym z barwą pokrycia dachowego. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

1) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko; 

2) zakazuje sić likwidowania i niszczenia za-
drzewieĉ ċródpolnych, przydroďnych i 
nadwodnych, jeďeli nie wynikają one z po-
trzeby ochrony przeciwpowodziowej i za-
pewnienia bezpieczeĉstwa ruchu drogo-
wego lub wodnego lub budowy, odbudo-
wy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeĉ wodnych; 

3) zakazuje sić niszczenia nor, legowisk, in-
nych schronieĉ i miejsc rozrodu dziko wy-
stćpujących zwierząt, z wyjątkiem wyko-
nywania czynnoċci związanych z racjonal-
ną gospodarką rolną, leċną, rybacką i ło-
wiecką; 

4) zakazuje sić wydobywania do celów go-
spodarczych skał, w tym torfu, oraz ska-
mieniałoċci, w tym kopalnych szczątków 
roċlin i zwierząt; 

5) zakazuje sić wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzečbć terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub przeciwo-
suwiskowym lub utrzymaniem, budową, 
odbudową, naprawą lub remontem urzą-
dzeĉ wodnych; 
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6) zakazuje sić dokonywania zmian stosun-
ków wodnych, jeďeli słuďą innym celom 
niď ochrona przyrody lub zrównowaďone 
wykorzystanie uďytków rolnych i leċnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna; 

7) zakazuje sić likwidowania naturalnych 
zbiorników wodnych; 

8) zakazuje sić lokalizowania obiektów bu-
dowlanych w pasie szerokoċci 20m od linii 
brzegów cieków wodnych, z wyjątkiem 
urządzeĉ wodnych; 

9) zakazuje sić lokalizowania budynków w 
odległoċci mniejszej niď 25m od granic te-
renów leċnych stanowiących zwartą ca-
łoċć o powierzchni nie mniejszej niď 5 ha; 

10) tereny zabudowy mieszkaniowej z do-
puszczeniem usług naleďy traktować jako 
tereny przeznaczone na cele mieszkanio-
wo – usługowe w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo ochrony ċrodowiska oraz 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ċci 4m od linii rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych i inne nieprzekraczalne linie za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy 
– 45%; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 50%; 

4) maksymalna intensywnoċć zabudowy – 0,6; 

5) nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy 
mieszkaniowej – 3 kondygnacje nadziemne 
w tym ewentualne poddasze uďytkowe i 
12m; 

6) nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy usłu-
gowej – 3 kondygnacje nadziemne w tym 
ewentualnie poddasze uďytkowe i 16m; 

7) w przestrzennie wyodrćbniających sić ze-
społach zabudowy jednorodzinnej –
nakazuje sić stosowanie jednolitych form 
dachów, na przykład dachów stromych o 
kącie nachylenia połaci dachowych w prze-
dziale 25 – 40º o pokryciu dachówką cera-
miczną albo innym materiałem imitującym 
ją lub dachów płaskich lub innych form i ro-
dzajów dachów, w tym dachów zielonych. 

 

5. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoċci objćtych planem miejscowym: 

1) minimalna powierzchnia działki dla zabu-
dowy wolnostojącej – 1000m2 i minimalna 
szerokoċć działki – 20m; 

2) minimalna powierzchnia działki dla zabu-
dowy bličniaczej przypadająca na jeden 
segment – 500m2 i minimalna szerokoċć 
działki – 16m. 

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

1) zakazuje sić lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaďy powyďej 
2000m2; 

2) zakazuje sić realizacji zabudowy w, wyzna-
czonych na rysunku planu, strefach ochron-
nych podziemnych linii wysokiego napićcia. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 11. 

8. Zasady obsługi inďynieryjnej zgodnie z § 12 - 
§ 18. 

§ 8. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1 U do 8 U włącznie, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa usługowa jako przeznaczenie 
podstawowe; 

2) mieszkalnictwo zbiorowe jako przeznaczenie 
dopuszczalne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala sić budowć, rozbudowć, nadbudowć, 
przebudowć lub zachowanie budynków 
usługowych, w tym zwłaszcza publicznych i 
niepublicznych usług sportu, usług admini-
stracji, usług oċwiaty, usług gastronomii, 
mieszkalnictwa zbiorowego, usług turystyki 
i usług bytowych dla ludnoċci, 

2) dopuszcza sić budowć, rozbudowć, nadbu-
dowć, przebudowć lub zachowanie budowli 
o funkcji technicznej związanej z obsługą 
zabudowy i terenów, o których mowa w  
pkt 1 i 3, 

3) dopuszcza sić, z zastrzeďeniem § 11 do § 18 
włącznie, realizacjć róďnych form urządzenia 
terenów, w tym: 

a) ogrodów, parków i zieleĉców, 

b) terenowych urządzeĉ sportu publicznego 
i niepublicznego, 
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c) ulic, ċcieďek rowerowych i ciągów pie-
szych, 

d) baz konserwacji zieleni, 

e) parkingów terenowych, 

f) urządzeĉ terenowych związanych z 
ochroną przeciwpoďarową oraz ochroną 
zdrowia i ďycia ludzi i rekreacją, takich jak 
zbiorniki retencyjne i lądowiska helikop-
terów, 

4) zakazuje sić lokalizowania na obszarze objć-
tym planem wolnostojących noċników re-
klamowych; dopuszcza sić wyłącznie sto-
sowanie elementów informacji wizualnej, w 
tym: 

a) elementów wolnostojących informują-
cych o zagospodarowaniu terenów, 

b) elementów informacyjnych umieszcza-
nych na elewacjach budynków, których 
łączna powierzchnia nie moďe przekro-
czyć 5% powierzchni elewacji, na której 
jest umieszczona. 

5) nakazuje sić sytuowanie ogrodzeĉ w odle-
głoċci nie mniejszej niď 0,5 m od sieci inďy-
nieryjnych i o wysokoċci nie wyďszej niď 2,5 
m; 

6) nakazuje sić wykoĉczenie fasad budynków 
materiałami naturalnymi (kamieĉ, drewno, 
cegła ceramiczna) lub innymi o barwach pa-
stelowych, a w przypadku budynków o da-
chach stromych dodatkowo w kolorze sto-
nowanym z barwą pokrycia dachowego. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

1) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko; 

2) zakazuje sić likwidowania i niszczenia za-
drzewieĉ ċródpolnych, przydroďnych i nad-
wodnych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego lub wod-
nego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeĉ wodnych; 

3) zakazuje sić niszczenia nor, legowisk, innych 
schronieĉ i miejsc rozrodu dziko wystćpują-
cych zwierząt, z wyjątkiem wykonywania 
czynnoċci związanych z racjonalną gospo-
darką rolną, leċną, rybacką i łowiecką; 

4) zakazuje sić wydobywania do celów gospo-
darczych skał, w tym torfu, oraz skamienia-
łoċci, w tym kopalnych szczątków roċlin i 
zwierząt; 

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

6) zakazuje sić dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeďeli słuďą innym celom niď 
ochrona przyrody lub zrównowaďone wyko-
rzystanie uďytków rolnych i leċnych oraz ra-
cjonalna gospodarka wodna; 

7) zakazuje sić likwidowania naturalnych 
zbiorników wodnych; 

8) zakazuje sić lokalizowania obiektów budow-
lanych w pasie szerokoċci 20m od linii brze-
gów cieków wodnych, z wyjątkiem urządzeĉ 
wodnych; 

9) zakazuje sić lokalizowania budynków w od-
ległoċci mniejszej niď 25m od granic tere-
nów leċnych stanowiących zwartą całoċć o 
powierzchni nie mniejszej niď 5 ha. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

1) ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych podlega stanowisko archeologiczne w 
granicach strefy ochronnej wyznaczonej na 
rysunku planu i oznaczonej symbolem 61-
68/31; 

2) na obszarze strefy, o której mowa w pkt 1, 
ustala sić: 

a) w przypadku planowania wykonywania 
prac ziemnych związanych z realizacją 
zabudowy nakaz uzyskania przez inwe-
stora tych prac uzgodnienia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 

b) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznania i wydobywania kopalin, za-
lesiania gruntów oraz budowy urządzeĉ 
wodnych i regulacji wód, 

c) nakaz przeprowadzania, na koszt własny, 
badaĉ archeologicznych poprzedzających 
działania, o których mowa w lit. b, oraz 
ich dokumentacji; przed rozpoczćciem 
badaĉ archeologicznych wymagane jest 
uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków pozwolenia na ich prowa-
dzenie. 

5. Parametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 112 – 21170 – Poz. 2268 
 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ċci 4 m od linii rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych i inne nieprzekraczalne linie za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny udział powierzchni zabudowy 
– 65%; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%; 

4) maksymalna intensywnoċć zabudowy – 1,0; 

5) nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy usłu-
gowej – 3 kondygnacje nadziemne w tym 
ewentualne poddasze uďytkowe i 15 m, z za-
strzeďeniem pkt 6; 

6) nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy o 
charakterze dominant wysokoċciowych, do-
puszczonych wyłącznie w rejonach wyzna-
czonych na rysunku planu – 3 kondygnacje 
nadziemne w tym ewentualne poddasze 
uďytkowe i 19m; 

7) nakazuje sić stosowanie jednolitych form 
dachów, na przykład dachów stromych o 
kącie nachylenia połaci dachowych w prze-
dziale 25 – 40º o pokryciu dachówką cera-
miczną albo innym materiałem imitującym 
ją lub dachów płaskich lub innych form i ro-
dzajów dachów, w tym dachów zielonych. 

6. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoċci objćtych planem miejscowym: 

1) minimalna powierzchnia działki – 1000m2 i 
minimalna szerokoċć działki – 20m. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu: 

1) zakazuje sić lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaďy powyďej 
2000m2; 

2) zakazuje sić realizacji zabudowy w, wyzna-
czonych na rysunku planu, strefach ochron-
nych podziemnych linii wysokiego napićcia. 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z § 11. 

9. Zasady obsługi inďynieryjnej zgodnie z § 12 - 
§ 18. 

§ 9. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1 ZP do 31 ZP włącznie, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – zieleĉ urządzona i/lub 
naturalna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić realizacjć wszelkich form zie-
leni, takich jak: zadrzewienia, zakrzaczenia, 
trawniki i kwietniki - wraz z towarzyszącymi 
formami urządzenia tych terenów takimi jak: 
ciągi piesze i rowerowe, altany, ławki, wody 
powierzchniowe, stanowiska do grillowania 
i inne słuďące rekreacji; 

2) dopuszcza sić, z wyłączeniem terenu ozna-
czonego symbolem 30 ZP oraz z zastrzeďe-
niem § 11 do § 18 włącznie, realizacjć ulic i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej oraz 
urządzeĉ terenowych związanych z ochroną 
przeciwpoďarową oraz ochroną zdrowia i 
ďycia ludzi, takich jak: zbiorniki retencyjne i 
lądowiska helikopterów; 

3) zakazuje sić lokalizowania na obszarze objć-
tym planem wolnostojących noċników re-
klamowych; dopuszcza sić wyłącznie sto-
sowanie elementów informacji wizualnej, w 
tym elementów wolnostojących informują-
cych o zagospodarowaniu terenów. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

1) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko; 

2) zakazuje sić likwidowania i niszczenia za-
drzewieĉ ċródpolnych, przydroďnych i nad-
wodnych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego lub wod-
nego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeĉ wodnych; 

3) zakazuje sić niszczenia nor, legowisk, innych 
schronieĉ i miejsc rozrodu dziko wystćpują-
cych zwierząt, z wyjątkiem wykonywania 
czynnoċci związanych z racjonalną gospo-
darką rolną, leċną, rybacką i łowiecką; 

4) zakazuje sić wydobywania do celów gospo-
darczych skał, w tym torfu, oraz skamienia-
łoċci, w tym kopalnych szczątków roċlin i 
zwierząt; 

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

6) zakazuje sić dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeďeli słuďą innym celom niď 
ochrona przyrody lub zrównowaďone wyko-
rzystanie uďytków rolnych i leċnych oraz ra-
cjonalna gospodarka wodna; 
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7) zakazuje sić likwidowania naturalnych 
zbiorników wodnych; 

8) zakazuje sić lokalizowania obiektów budow-
lanych w pasie szerokoċci 20m od linii brze-
gów cieków wodnych, z wyjątkiem urządzeĉ 
wodnych; 

9) wyznacza sić jako teren zagroďony osuwa-
niem sić mas ziemnych i nakazuje sić 
ochronć fragmentu Skarpy Wiċlanej po-
przez, w granicach wyznaczonej na rysunku 
planu strefy ochrony Skarpy, wymóg po-
przedzania jakiejkolwiek działalnoċci bu-
dowlanej analizą jej wpływu na stabilnoċć 
Skarpy. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

1) ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych podlega stanowisko archeologiczne w 
granicach strefy ochronnej wyznaczonej na 
rysunku planu i oznaczonej symbolem 61-
68/31; 

2) na obszarze strefy, o której mowa w pkt 1, 
ustala sić: 

a) w przypadku planowania wykonywania 
prac ziemnych nakaz uzyskania przez in-
westora tych prac uzgodnienia Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznania i wydobywania kopalin, za-
lesiania gruntów oraz budowy urządzeĉ 
wodnych i regulacji wód, 

c) nakaz przeprowadzania, na koszt własny, 
badaĉ archeologicznych poprzedzających 
działania, o których mowa w lit. b, oraz 
ich dokumentacji; przed rozpoczćciem 
badaĉ archeologicznych wymagane jest 
uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków pozwolenia na ich prowa-
dzenie. 

§ 10. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1 ZL do 3 ZL włącznie, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – lasy i zalesienia. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje sić stosowanie zasad zagospoda-
rowania terenów okreċlonych w przepisach 

odrćbnych i szczególnych, w tym przepisach 
obowiązujących na terenach Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

1) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko; 

2) zakazuje sić likwidowania i niszczenia za-
drzewieĉ ċródpolnych, przydroďnych i nad-
wodnych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego lub wod-
nego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeĉ wodnych; 

3) zakazuje sić niszczenia nor, legowisk, innych 
schronieĉ i miejsc rozrodu dziko wystćpują-
cych zwierząt, z wyjątkiem wykonywania 
czynnoċci związanych z racjonalną gospo-
darką rolną, leċną, rybacką i łowiecką; 

4) zakazuje sić wydobywania do celów gospo-
darczych skał, w tym torfu, oraz skamienia-
łoċci, w tym kopalnych szczątków roċlin i 
zwierząt; 

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

6) zakazuje sić dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeďeli słuďą innym celom niď 
ochrona przyrody lub zrównowaďone wyko-
rzystanie uďytków rolnych i leċnych oraz ra-
cjonalna gospodarka wodna; 

7) zakazuje sić likwidowania naturalnych 
zbiorników wodnych; 

8) zakazuje sić lokalizowania obiektów budow-
lanych w pasie szerokoċci 20m od linii brze-
gów cieków wodnych, z wyjątkiem urządzeĉ 
wodnych; 

9) wyznacza sić jako teren zagroďony osuwa-
niem sić mas ziemnych i nakazuje sić 
ochronć fragmentu Skarpy Wiċlanej po-
przez, w granicach wyznaczonej na rysunku 
planu strefy ochrony Skarpy, wymóg po-
przedzania jakiejkolwiek działalnoċci bu-
dowlanej analizą jej wpływu na stabilnoċć 
Skarpy. 
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Rozdział 3 
Zasady obsługi komunikacyjnej 

§ 11. 

1. Ustala sić warunki zagospodarowania terenów dróg publicznych według poniďszej tabeli: 
 

Symbol Klasa drogi Przekrój Parametry 

1 KD-G główna G jednojezdniowy w granicach planu czćċć przekroju i zachodnia linia rozgranicza-
jąca zgodnie z rysunkiem planu; 

1 KD-L lokalna L jednojezdniowy Szerokoċć w liniach rozgraniczających – 12m zgodnie z rysun-
kiem planu; 

 
2. Ustala sić tereny niepublicznych dróg we-

wnćtrznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem od 1 KD-W do 9 KD-W włącznie o 
szerokoċciach w liniach rozgraniczających nie 
mniejszej niď 10m. 

3. Dopuszcza sić wydzielenie nowych dróg we-
wnćtrznych nieoznaczonych na rysunku planu 
spełniających nastćpujące wymagania: 

1) szerokoċć w liniach rozgraniczających nie 
mniejsza niď 6m; 

2) dla odcinków dróg bez moďliwoċci przejaz-
du nakazuje sić realizacjć placów manew-
rowych do zawracania o ċrednicy minimum 
15m. 

4. Obsługa komunikacyjna obszaru objćtego pla-
nem dokonywać sić bćdzie bezpoċrednio od 
ulicy Wilanowskiej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 1 KD-G, w miejscu wskazanym 
na rysunku planu jako rejon dopuszczalnej ak-
cesji oraz od ulicy oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1 KD-L, a nastćpnie systemem dróg 
wewnćtrznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem od 1 KD-W do 9 KD-W włącznie. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2, do-
puszcza sić realizacjć urządzeĉ inďynieryjnych 
w sposób nie kolidujący z podstawowym prze-
znaczeniem terenu. 

6. Przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów 
nakazuje sić stosowanie nastćpujących wskač-
ników parkingowych: 

1) przy zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – co najmniej 2 stanowiska posto-
jowe na 1 mieszkanie; 

2) przy zabudowie usługowej, z wyłączeniem 
usług oċwiaty – co najmniej 40 stanowisk 
postojowych na 1000m2 powierzchni uďyt-
kowej usług; 

3) przy zabudowie lub zagospodarowaniu te-
renu nie wymienionym w pkt 1 i 2, zapo-
trzebowanie na stanowiska postojowe wyli-

cza sić indywidualnie – w sposób zapewnia-
jący pełne pokrycie potrzeb parkingowych 
na terenie działki inwestycyjnej. 

Rozdział 4 
Zasady obsługi inżynieryjnej 

§ 12. 

1. Ustala sić nakaz sytuowania w liniach rozgra-
niczających ulic lub ċcieďek rowerowych i cią-
gów pieszych usytuowanych poza tymi liniami, 
sieciowych urządzeĉ inďynieryjnych takich jak: 
wodociągi, kolektory kanalizacyjne, ciepłociągi, 
gazociągi, przewody elektro-energetyczne i te-
lekomunikacyjne. 

2. Dopuszcza sić realizacjć obiektów obsługi in-
ďynieryjnej takich jak ujćcia wody – z zastrzeďe-
niem § 13 ust. 2, podziemne przepompownie 
ċcieków, stacje transformatorowe, kontenero-
we stacje telekomunikacyjne i maszty teleko-
munikacyjne na całym obszarze objćtym pla-
nem z zastrzeďeniem, ďe ich uciąďliwoċci nie 
bćdą kolidować z podstawowym lub dopusz-
czalnym przeznaczeniem terenu i, ďe bćdą do-
stćpne komunikacyjnie. 

§ 13. 

W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1) ustala sić zaopatrzenie zabudowy w wodć z 
wodociągu „Brzeċce”; 

2) dopuszcza sić realizacjć, dla celów irygacji i 
retencji, urządzeĉ umoďliwiających pobór wód 
podziemnych o zdolnoċci poboru wody nie 
wyďszej niď 500m3/h kaďde, w miejscach wy-
znaczonych na rysunku planu. 

§ 14. 

W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ċcieków: 

1) ustala sić obsługć kanalizacyjną rozdzielczą – 
ograniczoną do kanalizacji sanitarnej; 

2) ustala sić powierzchniowe odprowadzanie wód 
opadowych z wykorzystaniem retencji tereno-
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wej lub podziemnej, w tym wód opadowych ze 
szczelnych powierzchni parkingowych i ma-
newrowych po ich uprzednim podczyszczeniu 
w separatorach produktów ropopochodnych; 

3) zakazuje sić odprowadzania do kanalizacji sani-
tarnej ċcieków deszczowych i melioracyjnych. 

§ 15. 

W zakresie zaopatrzenia w energić: 

1) ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania na 
gaz przewodowy dla wszystkich odbiorców, za-
równo na cele bytowo – gospodarcze jak i cele 
grzewcze; 

2) nakazuje sić lokalizowanie szafek gazowych 
(otwieranych na zewnątrz) związanych z bu-
downictwem jednorodzinnym w linii ogrodzeĉ; 

3) ustala sić zaopatrzenie w ciepło obszaru w 
oparciu o čródła lokalne, głównie gaz ziemny; 

4) dopuszcza sić stosowanie do ogrzewania alter-
natywnych noċników energii takich jak lekki 
olej, gaz płynny, energia elektryczna i noċniki 
odnawialne; 

5) ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania na 
moc elektryczną; 

6) ustala sić realizacjć linii zasilających 15 kV jako 
kablowych podziemnych; 

7) dopuszcza sić realizacjć stacji transformatoro-
wych 15/0.4 kV; 

8) dopuszcza sić realizacjć szafek elektroenerge-
tycznych (otwieranych na zewnątrz) powiąza-
nych z budownictwem jednorodzinnym w linii 
ogrodzeĉ. 

§ 16. 

W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala sić 
kablowe rozprowadzanie telekomunikacyjnych 
linii abonenckich. 

§ 17. 

W zakresie usuwania odpadów stałych ustala sić: 

1) zorganizowany i powszechny system zbierania 
i wywozu odpadów stałych; 

2) zapewnienie na kaďdej działce budowlanej 
moďliwoċci postawienia 4 pojemników prze-
znaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
stałych. 

§ 18. 

W zakresie melioracji i układu hydrograficznego: 

1) dopuszcza sić zachowanie, przebudowć lub 
likwidacjć podziemnych urządzeĉ melioracyj-
nych, z zastrzeďeniem pkt 2 i 3; 

2) nakazuje sić inwentaryzacjć podziemnych 
urządzeĉ melioracyjnych przed ich przebudową 
lub likwidacją; 

3) nakazuje sić zachowanie tych czćċci systemu 
melioracyjnego, które prowadzą wody spoza 
obszaru planu. 

Rozdział 5 
Ustalenia końcowe 

§ 19. 

1. Dopuszcza sić kontynuacjć dotychczasowego 
sposobu uďytkowania terenów do czasu ich za-
gospodarowania w sposób zgodny z planem. 

2. Terenami przeznaczonymi dla realizacji inwe-
stycji celu publicznego są tereny dróg publicz-
nych. 

§ 20. 

Wartoċć stawki procentowej, powstałej na skutek 
uchwalenia niniejszego planu, słuďącej naliczaniu 
opłaty związanej ze wzrostem wartoċci nierucho-
moċci ustala sić w wysokoċci: 

1) 15% dla terenów MN/U; 

2) 20% dla terenów U; 

3) 0% dla terenów ZP, ZL i KD. 

§ 21. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 22. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Zbigniew Bugno 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 530/XLI/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 26 stycznia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzglćdnionych 
przez Burmistrza, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Brzeċce – rejon ulicy Mikołaja Reja 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treċć 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoċci, 

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

|nieruchomoċci, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
załącznik do uchwały nr ……… 

z dnia …….. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie-
uwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie-
uwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. - - - - - - - - - - 

 
Do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu planu nie zgłoszono ďadnych uwag. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Zbigniew Bugno 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 530/XLI/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 26 stycznia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Na obszarze objćtym planem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, naleďących do zadaĉ własnych gminy naleďą: 

1) realizacja drogi publicznej klasy lokalnej; 

2) realizacja sieci wodociągowej; 

3) realizacja kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z ustaleniami planu, inwestycje te obejmą realizacjć drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1 KD-L, o długoċci ok. 1100m. 

Natomiast realizacjć sieci wodociągowej oraz realizacjć kanalizacji sanitarnej sfinansuje inwestor zagospo-
darowania obszaru objćtego planem. 

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
bćdą realizowane przez gminć i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) z: 

1) dochodów własnych budďetu miasta; 

2) ċrodków pochodzących z Unii Europejskiej; 

3) innych čródeł. 

Realizacja ww. zadaĉ odbywać sić bćdzie zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz bu-
dďetem Gminy. Koszty inwestycji uzaleďnione bćdą od cen obowiązujących w czasie ich realizacji. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Zbigniew Bugno 
 
 


