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UCHWAŁA Nr VI/27/11 

RADY GMINY CZERWIN 

 z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z 
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o syste-
mie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co nastć-
puje: 

1. Na obszarze gminy Czerwin tworzy sić nastćpują-
cą sieć publicznych szkół podstawowych: 

1) Szkoła Podstawowa w Czerwinie ze Szkołami 
Filialnymi w Malinowie Nowym i Laskach Szla-
checkich oraz obwodem obejmującym miej-
scowości: Czerwin, Bobin, Tomasze, Jarnuty, 
Janki Młode, Suchcice, Dzwonek, Wojsze, Gro-
dzisk Wieś, Grodzisk Duşy, Stylągi, Zaorze, Bo-
rek, Skarşyn, Chruśnice, Gocły, Damiany, Mali-
nowo Nowe, Malinowo Stare, Wólka Sero-
czyńska, Seroczyn, Laski Szlacheckie, Laski 
Włościańskie, Sokołowo, Dąbek, Gumki, Bu-
czyn, Dobki Nowe, Dobki Stare, Wólka Czer-
wińska, Łady-Mans, Załuski. 

2) Szkoła Podstawowa w Piskach ze Szkołą Filial-
ną w Piotrowie oraz obwodem obejmującym 
miejscowości: Piski, Filochy, Şochy, Wiśniewo, 
Wiśniówek, Ksićşopole, Choromany-Witnice, 

Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Gostery, 
Pomian, Piotrowo, Andrzejki-Tyszki. 

2. Dla Publicznego Gimnazjum w Czerwinie ustala 
sić obwód obejmujący miejscowości: Czerwin, 
Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choroma-
ny-Witnice, Chruśnice, Damiany, Dąbek, Dobki 
Stare, Dobki Nowe, Dzwonek, Filochy, Gocły, Go-
stery, Gumki, Grodzisk Duşy, Grodzisk Wieś, Janki 
Młode, Jarnuty, Ksićşopole, Laski Szlacheckie, La-
ski Włościańskie, Łady-Mans, Malinowo Nowe, 
Malinowo Stare, Pomian, Piotrowo, Piski, Sero-
czyn, Skarşyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, To-
masze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśnie-
wo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka 
Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Şochy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/16/2008 Rady 
Gminy Czerwin z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie 
ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicz-
nych szkół podstawowych oraz publicznego gimna-
zjum prowadzonych przez gminć Czerwin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Krzysztof Damiański 
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UCHWAŁA Nr XII/113/2011 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – 

Osiedle Wilczynek. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami)1) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmiana-
mi)2), w związku z uchwałą nr 561/XLV/2010 Ra-
dy Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 
2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi Baniocha – Osie-
dle Wilczynek, Rada Miejska Góry Kalwarii 
stwierdzając, şe niniejszy plan jest zgodny ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra 
Kalwaria, przyjćtym uchwałą nr 700/XLVII/2006 
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 13 wrze-
śnia 2006r., uchwala co nastćpuje: 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ba-
niocha - Osiedle Wilczynek, zwany dalej „pla-
nem”, składający sić z: 

1) czćści tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) czćści graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1:1000, bćdący integralnym za-
łącznikiem nr 1 do uchwały; 

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

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, bćdącego integralnym załącznikiem 
nr 3 do uchwały. 

§ 2. Planem objćto obszar, którego granice 
wyznaczają kolejno: 

1) od północy – południowa granica działek 
leśnych o numerach ewidencyjnych 406 i 
399; 

2) od wschodu – oś istniejącej drogi powiato-
wej – ul. Spokojna (działki o numerach ewi-
dencyjnych 127 i 403), na odcinku od prze-
dłuşenia osi ul. Leśnej do granicy drogi z 
działką leśną o numerze ewidencyjnym 406; 

3) od południa – odcinek stanowiący oś istnie-
jącej drogi powiatowej w kierunku Dobiesza 
– ul. Leśnej (działka numer ewidencyjny 129), 
zakończony w środku drogi powiatowej – ul. 
Spokojnej (działka numer ewidencyjny 127); 

4) od zachodu - wschodnia granica działek le-
śnych o numerach ewidencyjnych 407 i 408. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie – naleşy przez to rozumieć fragment 
obszaru objćtego planem o określonym 
przeznaczeniu lub określonych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie obejmujące wić-
cej niş 50% powierzchni działki budowlanej, 
na warunkach określonych w planie; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie obejmują-
ce nie wićcej niş 50% powierzchni działki 

budowlanej, na warunkach określonych 
w planie; 

4) usługach - naleşy przez to rozumieć działal-
ność, słuşącą zaspokajaniu potrzeb ludności 
nie związaną z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi; 

5) usługach publicznych - naleşy przez to ro-
zumieć działalność słuşącą zaspokajaniu 
potrzeb ludności i realizującą inwestycjć ce-
lu publicznego z zakresu budowy i utrzy-
mania obiektów dla urzćdów organu wła-
dzy, administracji, szkół publicznych, a tak-
şe: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, 
domów opieki społecznej i placówek opie-
kuńczo - wychowawczych; 

6) usługach turystyki - naleşy przez to rozu-
mieć działalność polegającą na komercyj-
nym udostćpnianiu pokoi gościnnych oraz 
na prowadzeniu działalności związanej z 
şywieniem; 

7) usługach nieuciąşliwych - naleşy przez to 
rozumieć usługi niezaliczone do przedsić-
wzićć mogących zawsze znacząco lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na środo-
wisko, których ewentualna uciąşliwość mie-
rzona zgodnie z przepisami szczególnymi 
nie wykracza poza obszar działki budowla-
nej, ani nie powoduje innych uciąşliwości 
dla sąsiadów; 

8) lokalu – naleşy przez to rozumieć zespół 
pomieszczeń mający odrćbne wejście, wy-
dzielony stałymi przegrodami budowlany-
mi, spełniający niezbćdne warunki do reali-
zacji funkcji wiodącej; 

9) budynkach gospodarczych – naleşy przez to 
rozumieć budynki przeznaczone do nieza-
wodowego wykonywania prac warsztato-
wych oraz do przechowywania materiałów, 
narzćdzi i sprzćtu, słuşących do obsługi bu-
dynku mieszkalnego, budynku uşyteczności 
publicznej a takşe jego otoczenia; 

10) gruncie rodzimym – naleşy przez to rozu-
mieć poziom gruntu, określony wg stanu 
wysokościowego, wskazanego na mapie – 
rysunku planu (załącznik nr 1); 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leşy przez to rozumieć linie, określające 
najmniejszą dopuszczalną odległość ze-
wnćtrznego lica budynku (z pominićciem 
loggii, balkonów, wykuszy wysunićtych po-
za obrys budynku oraz elementów wejść do 
budynku: schodów, podestów, pochylni dla 
niepełnosprawnych i zadaszeń), w stosunku 
do: 

a) linii rozgraniczających, 
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b) istniejących granic działki, 

c) elementów krajobrazu, w szczególności 
górnych krawćdzi skarp rowów meliora-
cyjnych i lasów, od których te linie wy-
znaczono; 

12) zabudowie ekstensywnej – naleşy przez to 
rozumieć zabudowć mieszkaniową jedno-
rodzinną realizowaną na działkach o norma-
tywach powierzchniowych od 3000m2, w 
sposób uwzglćdniający wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy 
niş 70%; 

13) powierzchni zabudowy - naleşy przez to 
rozumieć sumć powierzchni budynków po-
łoşonych w obrćbie działki budowlanej, li-
czoną jako rzut pionowy zewnćtrznych kra-
wćdzi budynków na powierzchnić tej dział-
ki; 

14) powierzchni uşytkowej budynku - naleşy 
przez to rozumieć powierzchnić mierzoną 
po wewnćtrznej długości ścian na wszyst-
kich kondygnacjach budynku z wyjątkiem 
powierzchni: klatek schodowych, szybów 
dŝwigowych, antresoli, loggi, poddaszy 
nieuşytkowych; 

15) wysokości budynku – naleşy przez to rozu-
mieć wysokość liczoną od poziomu gruntu 
rodzimego przy najnişej połoşonym wejściu 
do budynku do najwyşej połoşonego punk-
tu przekrycia dachu; 

16) froncie działki – naleşy przez to rozumieć 
granicć działki zlokalizowaną od strony 
drogi publicznej lub drogi wewnćtrznej, z 
której odbywa sić wjazd na działkć budow-
laną; 

17) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć wyznaczone na rysunku planu li-
nie określające granice terenów o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania; 

18) działce, która nie moşe bez połączenia z 
działką sąsiednią stanowić niezaleşnej 
działki budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć działkć, na której moşna lokalizować 
budynki tylko po wcześniejszym połączeniu 
z jedną z działek sąsiednich; 

19) wskaŝniku intensywności zabudowy – nale-
şy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji nadziemnych, mierzonych po obrysie 
zewnćtrznym wszystkich budynków zlokali-
zowanych na danej działce budowlanej, do 
powierzchni tej działki; 

20) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
naleşy przez to rozumieć wyraşony procen-

towo stosunek powierzchni biologicznie 
czynnej do całkowitej powierzchni działki 
budowlanej; przez powierzchnić biologicz-
nie czynną naleşy rozumieć powierzchnić 
działki budowlanej, na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzch-
niowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na 
nim oraz nad nim, nie stanowiącą na-
wierzchni dojazdów i dojść pieszych, nie-
utwardzoną, pokrytą trwałą roślinnością lub 
uşytkowaną rolniczo, a takşe naturalne cieki 
wodne i stawy; 

21) formach ochrony przyrody - naleşy przez to 
rozumieć ustalenia dotyczące ochrony przy-
rody wynikające z aktualnego rozporządze-
nia Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego lub z 
aktualnego rozporządzenia Wojewody Ma-
zowieckiego w sprawie Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu; 

22) reklamach – naleşy przez to rozumieć róş-
norodne nośniki reklamowe w postaci 
transparentów, szyldów, plansz, banerów, 
masztów z flagami reklamowymi, tablic re-
klamowych lub stojaków reklamowych oraz 
znaki informacyjno – plastyczne, bezpo-
średnio lub pośrednio związane z podło-
şem, słuşące wizualnemu przekazowi in-
formacji; 

23) reklamach okolicznościowych – naleşy 
przez to rozumieć reklamć pojawiającą sić 
w celu informowania o waşnym dla społe-
czeństwa wydarzeniu; pojawiającą sić w 
przestrzeni we właściwej dla reklamy for-
mie, nie wcześniej niş 3 tygodnie przed wy-
darzeniem, o którym informuje, a usuwana 
nie póŝniej niş 1 tydzień po tym wydarze-
niu; 

24) obiektach zagospodarowania turystyczne-
go, rekreacyjnego i dydaktycznego – naleşy 
przez to rozumieć obiekty małej architektu-
ry tj. tablice informacyjne, na których moş-
na zapoznać sić w szczególności z zagad-
nieniami związanymi z prowadzeniem go-
spodarki na terenie Warszawskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu oraz Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego; oraz np.: 
ławki, stoły, przegrodzenia przy miejscach 
odpoczynku, zadaszenia, figury, krzyşe, ka-
pliczki, śmietniki; 

25) NCS – naleşy przez to rozumieć logiczny 
system porządku barw, oparty na percepcji 
podstawowych barw przez człowieka (bieli, 
czerni, şółci, czerwieni, błćkitu i zieleni) - 
nazwany Naturalnym Systemem Barw; 

26) chromatyczności w systemie NCS – naleşy 
przez to rozumieć procentowo ujćtą wiel-
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kość podobieństwa do najczystszego od-
cienia w danym kolorze, umieszczoną w lo-
gicznym systemie NCS; 

27) strefie ekspozycji – naleşy przez to rozumieć 
obszar objćty specjalnymi prawami zago-
spodarowania terenu, ustalonymi w celu 
ochrony odbioru wizualnego w przestrzeni 
obiektu, dla którego strefa taka została usta-
lona; zapisy wyznaczone w ustaleniach 
szczegółowych planu; 

28) obiektach małej architektury – naleşy przez 
to rozumieć obiekty słuşące rekreacji i 
utrzymaniu porządku; tj. np.: ławki, kosze 
na śmieci, elementy słuşące budowie, place 
zabaw, lampy oświetlenia parkowego, po-
mniki. 

§ 4.1. W planie określa sić: 

1) tereny oraz linie rozgraniczające tereny o 
róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości; 

4) zasady ochrony środowiska przyrodnicze-
go, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŝniki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie odrćbnych przepisów; 

8) zasady obsługi w zakresie komunikacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunika-
cyjnych oraz wskaŝniki dotyczące miejsc 
postojowych; 

9) zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w 
infrastrukturć techniczną oraz rozbudowy i 
budowy systemów infrastrukturalnych; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć za wzrost wartości nieru-
chomości, spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu. 

2. Ustalenia planu określone są w treści ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. W planie nie określa sić: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

3) terenów górniczych, terenów naraşonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz terenów 
zagroşonych osuwaniem sić mas ziemnych; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu; 

5) zasad tymczasowego zagospodarowania 
i uşytkowania terenów. 

§ 5.1. Nastćpujące oznaczenia przedstawione 
graficzne na rysunku planu są ustaleniami obo-
wiązującymi: 

1) granica obszaru objćtego planem; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) strefa zieleni izolacyjnej; 

5) działka, która bez połączenia z działką sąsied-
nią nie moşe stanowić samodzielnej działki 
budowlanej; 

6) strefa ochrony konserwatorskiej; 

7) strefa ekspozycji; 

8) zwymiarowane wzajemne odległości elemen-
tów przestrzennego zagospodarowania; 

9) przeznaczenie terenów. 

2. Nastćpujące oznaczenia przedstawione 
graficzne na rysunku planu są ustaleniami in-
formacyjnymi, wyznaczonymi na podstawie 
przepisów odrćbnych: 

1) granica Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go; 

2) granica otuliny Chojnowskiego Parku Krajo-
brazowego; 

3) granica Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, niewymienione w ust. 1 i 2, są oznacze-
niami informacyjnymi. 

§ 6.1. W planie wyodrćbnia sić tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania przestrzennego, wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami, dla których ustala sić na-
stćpujące przeznaczenie podstawowe terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami MNe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MW; 

3) tereny zabudowy usług publicznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami Up; 
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4) tereny zabudowy przemysłowej, oznaczone 

na rysunku planu symbolami P; 

5) tereny wód powierzchniowych (rowy me-
lioracyjne), oznaczone na rysunku planu 
symbolami W; 

6) teren lasu, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZL; 

7) teren obsługi komunikacyjnej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KS; 

8) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDZ; 

9) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KDL, 

10) tereny dróg publicznych dojazdowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDD; 

11) tereny ciągów pieszo – jezdnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami KDP. 

§ 7.1. Oznaczenia literowe przedstawione na 
rysunku planu określają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, towarzyszące ozna-
czeniom literowym, przedstawione na rysunku 
planu określają kolejne numery terenów zlokali-
zowanych w obszarze objćtym ustaleniami pla-
nu. 

§ 8. W przypadku prowadzenia komplekso-
wych przekształceń własnościowych dla po-
szczególnych terenów, tj. scaleń i podziałów 
nieruchomości w celu uzyskania powierzchni 
działek geodezyjnych, zgodnych z parametrami 
działek budowlanych, zawartych w ustaleniach 
szczegółowych, ustala sić şe: 

1) kąt nachylenia granic działek ewidencyjnych 
do linii rozgraniczających dróg bćdzie sić 
mieścił w przedziale 75º – 105º, 

2) minimalna szerokość dróg powstałych w 
wyniku takich przekształceń wyniesie 10 m. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MNe, 2MNe, 3MNe, 4MNe, 
5MNe ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, ekstensyw-
na; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, 
usługi turystyki, obiekty małej architektu-
ry. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej re-
alizacjć jednego budynku o przeznacze-
niu podstawowym mieszkalnym, jedne-
go budynku o przeznaczeniu dopusz-
czalnym w postaci usług turystyki oraz 
jednego budynku gospodarczego lub 
jednego budynku garaşowego; 

2) dopuszcza sić realizacjć budynków o 
przeznaczeniu: usług turystyki, gospo-
darczym - jako budynków wolno stoją-
cych; 

3) dopuszcza sić realizacjć lokali o przezna-
czeniu usług turystyki, jako wbudowa-
nych w bryłć budynku mieszkalnego; 

4) dopuszcza sić realizacjć lokali o przezna-
czeniu gospodarczym lub garaşowym, 
jako wbudowanych w bryłć budynku 
mieszkaniowego, w bryłć budynku o 
przeznaczeniu usług turystyki; 

5) dopuszcza sić realizacjć lokali usługo-
wych, wyłącznie jako wbudowanych w 
bryłć budynku mieszkalnego lub w bryłć 
budynku o przeznaczeniu usług turysty-
ki; zajmujących nie wićcej niş 30% cał-
kowitej powierzchni budynku o funkcji 
podstawowej; 

6) na terenie 2MNe dopuszcza sić utrzyma-
nie istniejącego uşytkowania terenu w 
postaci ogródków działkowych do czasu 
zainwestowania w sposób określony w 
zapisach szczegółowych dla terenu; 

7) na terenie 3MNe dopuszcza sić likwida-
cjć nieczynnej oczyszczalni ścieków; 

8) nakazuje sić przy realizacji budynków 
zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy wyznaczonych na rysunku pla-
nu; 

9) zakazuje sić: 

a) lokalizowania na działce budowlanej 
wolno stojących reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam 
o powierzchni łącznej wićkszej niş 
2m2 na działce budowlanej; 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na terenie działki budowlanej; do-
puszcza sić reklamy okolicznościowe i 
informacje przyjćte w systemie prze-
strzennej informacji gminnej; 

10) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomości 
o wysokości nie wićkszej niş 1,5m od 
poziomu terenu, z aşurowym wypełnie-
niem; 
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11) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje sić realizacjć pod-
murówki z przerwami o szerokości nie 
mniejszej niş 0,1m, umoşliwiającymi mi-
gracjć drobnym przedstawicielom fauny, 
w szczególności płazom, gadom i drob-
nym ssakom; wysokość podmurówki nie 
wyşsza niş 0,3m; 

12) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić prześwitów umoş-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza nie mniejszą niş: 

a) 25% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego, 

b) 70% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki; 

13) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

14) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

15) w przypadku realizacji ogrodzenia dzia-
łek budowlanych w granicach z prze-
strzenią dróg publicznych nakazuje sić 
jego lokalizacjć w linii rozgraniczającej 
tych dróg; 

16) w przypadku realizacji ogrodzenia 
wzdłuş istniejącego, wskazanego do za-
chowania rowu melioracyjnego na tere-
nach oznaczonych symbolami 2MNe, 
3MNe, 4MNe i 5MNe, nakazuje sić loka-
lizacjć ogrodzenia w odległości nie 
mniejszej niş 1,5m od skrajnej krawćdzi 
rowu melioracyjnego; 

17) ustala sić powierzchnić nowo wydzielo-
nej działki budowlanej na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
1MNe, 2MNe i 3MNe – nie mniejszą niş 
5000 m2; 

18) ustala sić powierzchnić nowo wydzielo-
nej działki budowlanej na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
4MNe, 5MNe – nie mniejszą niş 3000 m2; 

19) ustala sić szerokość frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MNe, 2MNe i 3MNe – nie mniej niş 
40m; 

20) ustala sić szerokość frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 4MNe, 5MNe – nie mniej niş 30 m; 

21) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszą być prostopadłe lub równo-
ległe do linii rozgraniczających jednej z 
dróg publicznych, z których działka bu-
dowlana ma dostćp komunikacyjny lub 
równoległe do dłuşszej granicy działki 
sąsiedniej; 

22) nakazuje sić obsługć komunikacyjną 
kaşdej nowo wydzielonej działki z wy-
znaczonych w planie dróg publicznych; 

23) dopuszcza sić realizacjć zabudowy, 
zgodną z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym planie na działkach o po-
wierzchni istniejącej w dniu wejścia w 
şycie przepisów niniejszego planu, z za-
chowaniem wyznaczonych pozostałych 
wskaŝników dla tych terenów; 

24) w przypadku wydzielania działek budow-
lanych pod lokalizacjć infrastruktury 
technicznej z zakresu łączności publicz-
nej oraz stacji transformatorowych 
15/0,4kV dopuszcza sić wielkość działki 
budowlanej i szerokość jej frontu mniej-
szą niş określone w pkt od 17 do pkt 20. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości nie mniejszej niş 
70% powierzchni działki budowlanej; 

2) nakazuje sić ochronć istniejących zadrze-
wień (nawet pojedynczych drzew), speł-
niających funkcje ekologiczne oraz mak-
symalne nasycanie terenów zielenią; 

3) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, w szczególności in-
frastruktury technicznej z zakresu łączno-
ści publicznej; 

4) zakazuje sić wprowadzania nie oczyszczo-
nych ścieków bytowych i komunalnych do 
rowów i do gruntu oraz tworzenia i utrzy-
mywania otwartych kanałów i zbiorników 
z tymi ściekami; 

5) zakazuje sić realizacji inwestycji oddziału-
jących na środowisko w sposób przekra-
czający dopuszczalne wielkości emisji 
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substancji i energii, w szczególności doty-
czące wytwarzania hałasu, wibracji, zanie-
czyszczenia powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

6) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane oraz drogi publiczne przed spływem 
wód opadowych; 

7) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; za-
kazuje sić przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu określonych w przepi-
sach szczególnych; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania), ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej 
gminy. 

4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1MNe i 2MNe plan ustala 
strefć ekspozycji obejmującą zakresem 
wizualny odbiór przestrzenny budynku o 
wartościach kulturowych, zlokalizowane-
go na terenie 10Up; 

2) w strefie ekspozycji ustala sić zakaz nasa-
dzeń roślinności o wysokości docelowej 
wićkszej niş 1,6m. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu podstawowym – nie wićkszą niş 2 
kondygnacje nadziemne, rzćdną parteru 
nie wićkszą niş 0,5m ponad gruntem ro-
dzimym, wysokość budynku nie wićkszą 
niş 10m; 

2) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu dopuszczalnym w formie usług 
turystyki – nie wićkszą niş 2 kondygnacje 
nadziemne, rzćdną parteru nie wićkszą 

niş 0,5 m ponad gruntem rodzimym, wy-
sokość budynku nie wićkszą niş 10m; 

3) ustala sić maksymalną wysokość bu-
dynku gospodarczego lub garaşowego – 
nie wićkszą niş 1 kondygnacja nadziem-
na, wysokość budynku nie wićkszą niş 
6m; 

4) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce, nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego rodzaju materiału i w 
takiej samej kolorystyce wykończenia; 

5) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce, nakazuje sić wy-
kończenie elewacji budynków takim sa-
mym rodzajem materiału wykończenio-
wego, o takiej samej kolorystyce; 

6) nakazuje sić stosowanie kolorów w ele-
wacjach: biały, szary, beşowy, şółty, pia-
skowy w zakresie natćşenia odcieni do 
30% chromatyczności w systemie NCS; 

7) zakazuje sić stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych, w szcze-
gólności: sidingu, boazerii oraz blach; 

8) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie 25º - 
45º; dopuszcza sić kolorystykć wykoń-
czenia dachów w odcieniach ciemnej 
czerwieni, brązu, zieleni i szarości; 

9) dopuszcza sić powierzchnić zabudowy – 
nie wićcej niş 25% powierzchni działki 
budowlanej; 

10) dopuszcza sić wskaŝnik intensywności 
zabudowy – nie wićkszy niş 0,2. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) zakazuje sić na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2MNe, 3MNe, 
4MNe i 5MNe naruszania istniejącego 
ukształtowania terenu, polegającego na 
podwyşszaniu poziomu terenu na dział-
kach poprzez np. nasypywanie gruntu, 
gruzu; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 2MNe, 3MNe, 4MNe i 
5MNe nakazuje sić zapewnienie bezkoli-
zyjnego dojścia i dojazdu kołowego do 
brzegu rowu melioracyjnego właściwemu 
zarządcy rowów, melioracji i urządzeń 
wodnych w celu konserwacji rowu, za-
pewnienia bezpieczeństwa jego uşytko-
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wania i ochrony przed jego ewentualnym, 
uciąşliwym oddziaływaniem; 

3) zakazuje sić lokalizacji budynków w odle-
głości mniejszej niş 12m od skrajnych 
krawćdzi rowów melioracyjnych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 
15W i 16W (zgodnie z nieprzekraczalną li-
nią zabudowy ustaloną na rysunku planu) 
i w miejscach wynikających z uwarunko-
wań topograficznych, hydrogeologicznych 
i hydrologicznych; 

4) nakazuje sić, w przypadku realizacji bu-
dynków podpiwniczonych, wykonanie ba-
dań podłoşa w celu określenia warunków 
hydrogeologicznych i/lub geotechnicznych 
posadowienia tych budynków; 

5) na terenach określonych na rysunku planu 
granicami otuliny Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego obowiązuje zagospoda-
rowanie terenów zgodne z przepisami od-
rćbnymi z zakresu ochrony środowiska; 

6) na terenach określonych na rysunku planu 
granicami Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu obowiązuje zagospo-
darowanie terenów zgodne z przepisami 
odrćbnymi z zakresu ochrony środowiska. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych z projektowanych dróg pu-
blicznych, oznaczonych na rysunku planu; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie: 

a) w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej – co najmniej 
2 miejsca postojowe na 1 lokal miesz-
kalny, 

b) w zabudowie o przeznaczeniu usług tu-
rystyki – co najmniej 1 miejsce posto-
jowe na kaşde 2 miejsca noclegowe, 

c) w zabudowie usługowej – co najmniej 
3 miejsca postojowe i 1 miejsce posto-
jowe dla samochodów, z których ko-
rzystają osoby niepełnosprawne na 
kaşde rozpoczćte 100m2 powierzchni 
uşytkowej budynku; dla budynków 
mniejszych niş 100m2 co najmniej 
2 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce 
postojowe dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne; 

3) w przypadku realizacji na działce budow-
lanej wspólnie zabudowy mieszkaniowej, 
usług lub usług turystyki, miejsca posto-

jowe naleşy obliczyć i zapewnić oddzielnie 
dla kaşdego przeznaczenia. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6MW, 7MW i 8MW ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi nie-
uciąşliwe, obiekty małej architektury, słu-
şące rekreacji i utrzymaniu porządku. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej dla 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej moşliwość przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy, remontu z zacho-
waniem wyznaczonych na rysunku planu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) dla terenu 7MW dopuszcza sić na działce 
budowlanej dwa budynki o przeznacze-
niu podstawowym; 

3) dla terenów 6MW i 8MW dopuszcza sić 
na działce budowlanej jeden budynek o 
przeznaczeniu podstawowym; 

4) dopuszcza sić realizacjć usług nieuciąş-
liwych, wyłącznie jako wbudowanych w 
partery budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym; 

5) dopuszcza sić w budynku o przeznacze-
niu podstawowym realizacjć lokali o 
przeznaczeniu dopuszczalnym nie prze-
kraczających 30% całkowitej powierzchni 
zabudowy; 

6) zakazuje sić realizacji wolno stojących 
budynków gospodarczych oraz wolno 
stojących garaşy; dopuszcza sić realiza-
cjć pomieszczeń gospodarczych i garaşy, 
jako wbudowanych w partery budynków 
o przeznaczeniu podstawowym; 

7) nakazuje sić, przy realizacji budynków, 
zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy wyznaczonych na rysunku pla-
nu; dopuszcza sić realizacjć infrastruktu-
ry technicznej z zakresu łączności pu-
blicznej oraz stacji transformatorowych 
15/0,4 kV pomićdzy nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy a liniami rozgranicza-
jącymi tereny dróg publicznych i ciągów 
pieszo - jezdnych; 

8) dopuszcza sić na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 6MW i 
7MW w budynkach istniejących, które są 
połoşone czćściowo mićdzy linią nie-
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przekraczalną i linią rozgraniczającą, 
moşliwość remontu i nadbudowy; roz-
budowć i nadbudowć takiego budynku 
naleşy wykonać z zachowaniem wyzna-
czonych na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy; 

9) zakazuje sić: 

a) lokalizowania na działce budowlanej 
wolno stojących reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o 
powierzchni łącznej wićkszej niş 4m2 
na działce budowlanej; 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na obszarze działki budowlanej; do-
puszcza sić reklamy okolicznościowe i 
informacje przyjćte w systemie prze-
strzennej informacji gminnej; 

10) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomości 
o wysokości nie wićkszej niş 1,5 m od 
poziomu terenu, z aşurowym wypełnie-
niem; 

11) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje sić realizacjć pod-
murówki z przerwami o szerokości nie 
mniejszej niş 0,1m, umoşliwiającymi mi-
gracjć drobnym przedstawicielom fauny, 
w szczególności płazom, gadom i drob-
nym ssakom; wysokość podmurówki nie 
wyşsza niş 0,3m; 

12) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić prześwitów umoş-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza nie mniejszą niş: 

a) 25% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego, 

b) 70% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki; 

13) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

14) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

15) w przypadku realizacji ogrodzenia dzia-
łek budowlanych od strony dróg pu-
blicznych lub ciągów pieszo – jezdnych, 
nakazuje sić jego lokalizacjć w ich linii 
rozgraniczającej; 

16) ustala sić wielkość nowo wydzielanej 
działki budowlanej nie mniejszą niş 
5000m2; 

17) ustala sić szerokość frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej nie mniejszą niş 
30m; 

18) nakazuje sić realizacjć nowych granic 
podziału na działki budowlane prostopa-
dłe lub równoległe do linii rozgraniczają-
cych jednej z dróg publicznych, z których 
działka budowlana ma dostćp komuni-
kacyjny lub równoległe do dłuşszej gra-
nicy działki sąsiedniej; 

19) dopuszcza sić realizacjć zabudowy 
zgodną z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym planie na działkach o po-
wierzchni istniejącej w dniu wejścia w 
şycie przepisów niniejszego planu, z za-
chowaniem pozostałych wskaŝników 
wyznaczonych dla tego terenu; 

20) w przypadku wydzielania działek budow-
lanych pod lokalizacjć infrastruktury 
technicznej z zakresu łączności publicz-
nej oraz stacji transformatorowych 
15/0,4 kV dopuszcza sić wielkość działki 
budowlanej i szerokość jej frontu mniej-
szą niş określone w pkt od 16 do 17. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 6MW i 7MW nakazuje sić 
udział powierzchni biologicznie czynnej w 
wielkości nie mniejszej niş 70% po-
wierzchni działki budowlanej; 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 8MW nakazuje sić udział po-
wierzchni biologicznie czynnej w wielkości 
nie mniejszej niş 50% powierzchni działki 
budowlanej; 

3) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, w szczególności in-
frastruktury technicznej z zakresu łączno-
ści publicznej; 

4) zakazuje sić wprowadzania nie oczyszczo-
nych ścieków bytowych i komunalnych do 
rowów i do gruntu oraz tworzenia i utrzy-
mywania otwartych kanałów i zbiorników 
z tymi ściekami; 
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5) zakazuje sić realizacji inwestycji oddziału-
jących na środowisko w sposób przekra-
czający dopuszczalne wielkości emisji 
substancji i energii, w szczególności doty-
czące wytwarzania hałasu, wibracji, zanie-
czyszczenia powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

6) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane, ulice publiczne oraz ciąg pieszo - 
jezdny przed spływem wód opadowych; 

7) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; za-
kazuje sić przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu, określonych w przepi-
sach szczególnych; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach pojemników 
przystosowanych do ich gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku ich 
powstawania), ich odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjć-
tym w gospodarce komunalnej gminy. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu podstawowym – nie wićcej niş 3 
kondygnacje nadziemne, rzćdną parteru 
nie wićkszą niş 0,5m ponad gruntem ro-
dzimym, wysokość budynku nie wićkszą 
niş 12m; 

2) dla zachowania jednorodnej całości ar-
chitektonicznej bryły budynków przebu-
dowywanych dopuszcza sić stosowanie 
maksymalnej wysokości budynku wićk-
szej niş 12m, przy zachowaniu kąta 
spadku połaci dachowych mniejszego 
niş 25°, jeşeli takie wystćpują w rozbu-
dowywanym, przebudowywanym, nad-
budowywanym czy remontowanym bu-
dynku; w przypadku nadbudowy, rozbu-
dowy, przebudowy lub remontu istnieją-
cych budynków naleşy przyjąć zasady 
ustalone w planie; 

3) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego rodzaju materiału i w 
takiej samej kolorystyce wykończenia; 

4) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce, nakazuje sić wy-
kończenie elewacji budynków takim sa-
mym rodzajem materiału wykończenio-
wego, o takiej samej kolorystyce; 

5) nakazuje sić stosowanie kolorów w ele-
wacjach: biały, szary, beşowy, şółty, pia-
skowy w zakresie natćşenia odcieni do 
30% chromatyczności w systemie NCS; 

6) zakazuje sić stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych, w szcze-
gólności: sidingu, boazerii oraz blach; 

7) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie 25°- 
45°; dopuszcza sić kolorystykć wykoń-
czenia dachów w odcieniach ciemnej 
czerwieni, brązu, zieleni i szarości; 

8) dopuszcza sić na terenach 6MW i 7MW 
powierzchnić zabudowy – nie wićkszą 
niş 30% powierzchni działki budowlanej; 

9) dopuszcza sić na terenie 8MW po-
wierzchnić zabudowy - nie wićkszą niş 
50% powierzchni działki budowlanej; 

10) ustala sić na terenach 6MW i 7MW 
wskaŝnik intensywności zabudowy – nie 
wićkszy niş 0,3; 

11) ustala sić na terenie 8MW wskaŝnik in-
tensywności zabudowy – nie wićkszy 
niş 0,4. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) na terenach oznaczonych symbolami 
6MW i 7MW w zakresie objćtym otuliną 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, 
zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje 
zagospodarowanie terenów zgodne z 
przepisami odrćbnymi z zakresu ochrony 
środowiska; 

2) na terenach oznaczonych symbolami 
6MW i 7MW w zakresie objćtym granica-
mi Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, zgodnie z rysunkiem planu, 
obowiązuje zagospodarowanie terenów 
zgodne z przepisami odrćbnymi z zakresu 
ochrony środowiska. 
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6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 

wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych, bezpośrednio z projekto-
wanych dróg publicznych lub z ciągu pie-
szo – jezdnego oznaczonych na rysunku 
planu; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie: 

a) w zabudowie mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – co najmniej 1 miejsce posto-
jowe na 1 lokal mieszkalny, z uwzglćd-
nieniem miejsc postojowych w gara-
şach oraz co najmniej 2 miejsca posto-
jowe dla gości na kaşde 6 lokali miesz-
kalnych, 

b) dla pozostałych usług co najmniej 
3 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce 
postojowe dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne, na 
kaşde rozpoczćte 100m2 powierzchni 
uşytkowej lokalu; dla lokali mniejszych 
niş 100m2, co najmniej 2 miejsca po-
stojowe, w tym 1 miejsce postojowe 
dla samochodów, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne; 

3) w przypadku realizacji wspólnie na działce 
budowlanej zabudowy mieszkaniowej i 
usług, miejsca postojowe naleşy obliczyć i 
zapewnić oddzielnie dla kaşdego przezna-
czenia; 

4) nakazuje sić zagospodarowanie terenu 
działki budowlanej w sposób umoşliwiają-
cy bezkolizyjne poruszanie sić osobom 
niepełnosprawnym. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9Up ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy usług publicznych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty ma-
łej architektury słuşące rekreacji i utrzy-
maniu porządku, obiekty zagospodarowa-
nia turystycznego, rekreacyjnego i dydak-
tycznego. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej re-
alizacjć jednego budynku o przeznacze-
niu podstawowym; 

2) zakazuje sić realizacji wolno stojących 
budynków gospodarczych oraz wolno 

stojących garaşy; dopuszcza sić realiza-
cjć pomieszczeń gospodarczych, w tym 
garaşy, jako wbudowanych w partery 
budynków o przeznaczeniu podstawo-
wym; 

3) nakazuje sić przy realizacji budynków 
zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy wyznaczonych na rysunku pla-
nu; dopuszcza sić realizacjć infrastruktu-
ry technicznej z zakresu łączności pu-
blicznej oraz stacji transformatorowych 
15/0,4kV pomićdzy nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy a liniami rozgranicza-
jącymi tereny dróg publicznych i ciągów 
pieszo - jezdnych; 

4) zakazuje sić: 

a) lokalizowania na działce budowlanej 
wolno stojących reklam; 

b) lokalizacji na budynkach reklam o 
powierzchni łącznej wićkszej niş 2m2 
na działce budowlanej; 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na terenie działki budowlanej; do-
puszcza sić reklamy okolicznościowe i 
informacje przyjćte w systemie prze-
strzennej informacji gminnej; 

5) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje sić realizacjć pod-
murówki z przerwami o szerokości nie 
mniejszej niş 0,1m, umoşliwiającymi mi-
gracjć drobnym przedstawicielom fauny, 
w szczególności płazom, gadom i drob-
nym ssakom; wysokość podmurówki nie 
wyşsza niş 0,3m; 

6) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomości 
o wysokości nie wićkszej niş 1,6m z aşu-
rowym wypełnieniem przćseł; 

7) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić prześwitów umoş-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza nie mniejszą niş: 

a) 25% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego, 

b) 70% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki; 

8) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

9) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
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jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

10) w przypadku realizacji ogrodzenia w 
graniach z przestrzenią drogi lub ciągu 
pieszo – jezdnego nakazuje sić jego loka-
lizacjć w linii rozgraniczającej tej drogi 
lub ciągu pieszo – jezdnego; 

11) ustala sić wielkość nowo wydzielanej 
działki budowlanej nie mniejszą niş 
5000m2; 

12) ustala sić szerokość frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej nie mniejszą niş 
szerokość 30 m; 

13) nakazuje sić realizacjć nowych granic 
podziału na działki budowlane prostopa-
dłe lub równoległe do linii rozgraniczają-
cych z drogą publiczną lub linii rozgrani-
czającej z jednym z ciągów pieszo – 
jezdnych, z których działka budowlana 
ma dostćp komunikacyjny; 

14) w przypadku wydzielania działek budow-
lanych pod lokalizacjć infrastruktury 
technicznej z zakresu łączności publicz-
nej oraz stacji transformatorowych 
15/0,4kV dopuszcza sić wielkość działki 
budowlanej i szerokość jej frontu mniej-
szą niş określone w pkt 11 i 12; 

15) dopuszcza sić realizacjć zabudowy, 
zgodną z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym planie na działkach o po-
wierzchni istniejącej w dniu wejścia w 
şycie przepisów niniejszego planu, z za-
chowaniem pozostałych wskaŝników dla 
terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości nie mniejszej niş 
50% powierzchni działki budowlanej; 

2) nakazuje sić ochronć istniejących zadrze-
wień (nawet pojedynczych drzew), speł-
niających funkcje ekologiczne oraz mak-
symalne nasycanie terenów zielenią; 

3) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, w szczególności in-
frastruktury technicznej z zakresu łączno-
ści publicznej; 

4) zakazuje sić wprowadzania nie oczyszczo-
nych ścieków bytowych i komunalnych do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
ściekami; 

5) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych; 

6) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki oraz 
drogi i ciągi pieszo – jezdne przed spły-
wem wód opadowych; 

7) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod szpitale i domy opieki spo-
łecznej; zakazuje sić przekroczenia do-
puszczalnych poziomów hałasu określo-
nych w przepisach szczególnych; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach oznaczonych 
pojemników przystosowanych do ich 
gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania), ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej 
gminy. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu podstawowym – nie wićcej niş 
3 kondygnacje nadziemne, rzćdną parteru 
nie wićkszą niş 0,5m ponad gruntem ro-
dzimym, wysokość budynku nie wićkszą 
niş 12m; 

2) zakazuje sić stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych: sidingu, boazerii i blach; 

3) dopuszcza sić kolorystykć budynków na-
turalną, nakazuje sić stosowanie kolorów 
w elewacjach: biały, szary, beşowy, şółty, 
piaskowy w zakresie natćşenia odcieni do 
30% chromatyczności w systemie NCS; 
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4) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych, o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie 12°- 
30°; dopuszcza sić kolorystykć w odcie-
niach ciemnej czerwieni, brązu, zieleni i 
szarości; 

5) ustala sić powierzchnić zabudowy – nie 
wićkszą niş 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

6) ustala sić wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – nie wićkszy niş 0,8. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) w zakresie objćtym otuliną Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego, zgodnie z ry-
sunkiem planu, obowiązuje zagospoda-
rowanie terenów zgodne z przepisami od-
rćbnymi z zakresu ochrony środowiska; 

2) w zakresie objćtym granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje 
zagospodarowanie terenów zgodne z 
przepisami odrćbnymi z zakresu ochrony 
środowiska. 

6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych, bezpośrednio z ciągów pie-
szo – jezdnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 7KDP i 8KDP; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie nie mniejszej 
niş 1 miejsce postojowe na kaşde rozpo-
czćte 100m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynku i 1 miejsce postojowe dla samo-
chodów, z których korzystają osoby nie-
pełnosprawne na kaşde rozpoczćte 200m2 
powierzchni uşytkowej budynku; jednak 
nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla sa-
mochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne; 

3) dopuszcza sić bilansowanie miejsc posto-
jowych na terenie oznaczonym symbolem 
18KS; 

4) nakazuje sić zagospodarowanie działki 
budowlanej w sposób umoşliwiający bez-
kolizyjne poruszanie sić osobom niepeł-
nosprawnym. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10Up ustala sić: 

 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy usług publicznych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty ma-
łej architektury słuşące rekreacji i utrzy-
maniu porządku, obiekty zagospodarowa-
nia turystycznego, rekreacyjnego i dydak-
tycznego. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje sić zachowanie na działce o 
numerze ewidencyjnym 131/15 istnieją-
cego budynku; dopuszcza sić moşliwość 
przebudowy, rozbudowy i remontu na 
zasadach określonych w niniejszym pla-
nie; 

2) zakazuje sić realizacjć wolno stojących 
budynków gospodarczych, wolno stoją-
cych garaşy; 

3) nakazuje sić przy realizacji robót budow-
lanych przy budynku zachowanie nie-
przekraczalnych linii zabudowy wyzna-
czonych na rysunku planu; dopuszcza sić 
realizacjć infrastruktury technicznej z za-
kresu łączności publicznej pomićdzy 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a 
liniami rozgraniczającymi teren drogi 
publicznej; 

4) zakazuje sić: 

a) lokalizowania na działce budowlanej 
wolno stojących reklam, 

b) lokalizacji na budynkach reklam 
(z wyjątkiem tabliczek informującej 
o prowadzonej w budynku działalno-
ści), 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na terenie; dopuszcza sić reklamy 
okolicznościowe i informacje przyjćte 
w systemie przestrzennej informacji 
gminnej; 

5) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje sić realizacjć pod-
murówki z przerwami o szerokości nie 
mniejszej niş 0,1m, umoşliwiającymi mi-
gracjć drobnym przedstawicielom fauny, 
w szczególności płazom, gadom i drob-
nym ssakom; wysokość podmurówki nie 
wyşsza niş 0,3m; 

6) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomości 
o wysokości nie wićkszej niş 1,6m z aşu-
rowym wypełnieniem przćseł; 
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7) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić prześwitów umoş-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza nie mniejszą niş: 

a) 50% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego (z wyjątkiem stre-
fy ekspozycji), 

b) 70% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki (z wyjątkiem strefy 
ekspozycji); 

8) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

9) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

10) w przypadku realizacji ogrodzenia od 
strony drogi publicznej nakazuje sić jego 
lokalizacjć w linii rozgraniczającej tej 
drogi; 

11) ustala sić wielkość nowo wydzielanej 
działki budowlanej nie mniejszą niş 
2500m2; 

12) ustala sić szerokość krótszego boku no-
wo wydzielonej działki budowlanej nie 
mniejszą niş szerokość 30m; 

13) ustala sić przeprowadzenie nowych gra-
nic podziału na działki budowlane pro-
stopadle do linii rozgraniczających drogi 
publicznej, do której działka przylega al-
bo prostopadłe lub równolegle do dłuş-
szej granicy działki, która podlega po-
działowi; 

14) pod lokalizacjć urządzeń infrastruktury 
technicznej, dopuszcza sić wydzielenie 
nowych działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niş 2500m2 i szero-
kości mniejszej niş 30m; 

15) dopuszcza sić realizacjć zabudowy, 
zgodną z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym planie na działce o po-
wierzchni istniejącej w dniu wejścia w 
şycie niniejszego planu. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości nie mniejszej niş 
70% powierzchni działki budowlanej; 

2) nakazuje sić ochronć istniejących warto-
ściowych zadrzewień (nawet pojedyn-
czych drzew), spełniających funkcje eko-
logiczne; 

3) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych na podstawie 
przepisów odrćbnych, z wyjątkiem inwe-
stycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, w szczególności in-
frastruktury technicznej z zakresu łączno-
ści publicznej; 

4) zakazuje sić wprowadzania nie oczyszczo-
nych ścieków bytowych i komunalnych do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
ściekami; 

5) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych; 

6) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki i drogi 
publiczne przed spływem wód opado-
wych; 

7) przyjmuje sić klasyfikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów przezna-
czonych pod budynki związane ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy; 
zakazuje sić przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu określonych w przepi-
sach szczególnych; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach oznaczonych 
pojemników przystosowanych do ich 
gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania), ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej 
gminy. 
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4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków: 

1) plan ustala strefć ochrony konserwator-
skiej obejmującą ochroną istniejący budy-
nek o wartościach kulturowych - dwór z 
lat 20-tych XX wieku oraz zagospodaro-
wanie działki o numerze ewidencyjnym 
131/15; 

2) w strefie ochrony konserwatorskiej naka-
zuje sić: 

a) uzgodnienie wszystkich projektowych 
robót budowlanych z właściwym kon-
serwatorem zabytków, 

b) uzgodnienie wszystkich prac związa-
nych z lokalizacją urządzeń budowla-
nych oraz zagospodarowaniem prze-
strzennym nawierzchni działki budow-
lanej z właściwym konserwatorem za-
bytków; 

3) plan ustala strefć ekspozycji, w której: 

a) zakazuje sić nasadzeń roślinności o 
wysokości docelowej wiekszej niş 1,6 
m; 

b) nakazuje sić realizacjć ogrodzenia z 
minimalną łączną powierzchnią prze-
świtów umoşliwiających naturalny 
przepływ powietrza nie mniejszą niş 
85% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu podstawowym – nie wićcej niş 2 
kondygnacje nadziemne; wysokość bu-
dynku nie wićksza niş 9m; 

2) nakazuje sić kształtowanie zabudowy o 
przeznaczeniu podstawowym, widocznej 
ze strefy ekspozycji, z zachowaniem syme-
trii w elewacji oraz z portykiem w osi sy-
metrii; 

3) nakazuje sić stosowanie dachu budynku 
dwu skokowego, czterospadowego o 
równym kącie nachylenia odpowiadają-
cych sobie połaci o spadku 35°-45°; naka-
zuje sić pokrycie dachu dachówką cera-
miczną, w kolorze ceglanym; 

4) zakazuje sić stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych, w szczególności: sidingu, 
boazerii oraz blach; 

5) ustala sić powierzchnić zabudowy – nie 
wićkszą niş 30% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

6) ustala sić wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – nie wićkszy niş 0,3. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) w zakresie objćtym otuliną Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego, zgodnie z ry-
sunkiem planu, obowiązuje zagospoda-
rowanie terenów zgodne z przepisami od-
rćbnymi z zakresu ochrony środowiska; 

2) w zakresie objćtym granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje 
zagospodarowanie terenów zgodne z 
przepisami odrćbnymi z zakresu ochrony 
środowiska. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działki 
budowlanej bezpośrednio z projektowanej 
drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 4KDD; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie nie mniejszej 
niş 1 miejsce postojowe na kaşde rozpo-
czćte 100 m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynku i 1 miejsce postojowe dla samo-
chodów, z których korzystają osoby nie-
pełnosprawne na kaşde rozpoczćte 200m2 
powierzchni uşytkowej budynku; jednak 
nie mniej niş 1 miejsce postojowe dla sa-
mochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne;  

3) dopuszcza sić bilansowanie miejsc posto-
jowych na terenie oznaczonym symbolem 
18KS; 

4) nakazuje sić zagospodarowanie terenu 
działki budowlanej w sposób umoşliwiają-
cy bezkolizyjne poruszanie sić osobom 
niepełnosprawnym. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 11Up ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy usług publicznych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – teren zabu-
dowy usługowej, obiekty małej architektu-
ry słuşące rekreacji i utrzymaniu porządku, 
obiekty zagospodarowania turystycznego, 
rekreacyjnego i dydaktycznego. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

1) dopuszcza sić na działce budowlanej re-
alizacjć jednego budynku o przeznacze-
niu podstawowym; jednego budynku 
gospodarczego, jednego budynku gara-
şowego; 

2) dopuszcza sić na działce budowlanej re-
alizacjć jednego budynku o przeznacze-
niu dopuszczalnym, usługowym; 

3) nakazuje sić przy realizacji budynków 
zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy wyznaczonych na rysunku pla-
nu; dopuszcza sić realizacjć infrastruktu-
ry technicznej oraz stacji transformato-
rowych 15/0,4kV pomićdzy nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy a liniami 
rozgraniczającymi tereny dróg publicz-
nych; 

4) zakazuje sić: 

a) lokalizacji na jednym budynku reklam 
o łącznej powierzchni wićkszej niş 
2m2, 

b) lokalizacji na budynkach na działce 
budowlanej reklam o łącznej po-
wierzchni wiekszej niş 12m2, 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na terenie działki budowlanej; do-
puszcza sić reklamy okolicznościowe i 
informacje przyjćte w systemie prze-
strzennej informacji gminnej; 

5) w przypadku realizacji podmurówki w 
ogrodzeniu nakazuje sić realizacjć pod-
murówki z przerwami o szerokości nie 
mniejszej niş 0,1m, umoşliwiającymi mi-
gracjć drobnym przedstawicielom fauny, 
w szczególności płazom, gadom i drob-
nym ssakom; wysokość podmurówki nie 
wićksza niş 0,3m; 

6) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomości 
o wysokości nie wićkszej niş 1,6 m, z 
aşurowym wypełnieniem przćseł; 

7) ustala sić w ogrodzeniu minimalną 
łączną powierzchnić prześwitów umoş-
liwiających naturalny przepływ powie-
trza: 

a) 25% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-
padku realizacji ogrodzenia drewnia-
nego, murowanego, 

b) 70% powierzchni aşurowej czćści 
ogrodzenia mićdzy słupkami, w przy-

padku realizacji ogrodzenia metalo-
wego lub siatki; 

8) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

9) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

10) w przypadku realizacji ogrodzenia od 
strony dróg nakazuje sić jego lokalizacjć 
w linii rozgraniczającej tych dróg; 

11) ustala sić, şe działka o numerze ewiden-
cyjnym 131/41, w czćści znajdującej sić 
w terenie 11Up, moşe być zabudowana 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym terenie jedynie pod warun-
kiem połączenia tej czćści działki w jedną 
nieruchomość z jedną z działek sąsied-
nich; dopuszcza sić wykorzystanie czćści 
działki numer 131/41, znajdującej sić w 
terenie 11Up, na cele wewnćtrznej ob-
sługi komunikacyjnej (parkingi, drogi 
wewnćtrzne) lub zabudowć o nieuciąşli-
wej funkcji pomocniczej (magazyny, 
pomieszczenia gospodarcze, garaşe), ja-
ko uzupełnienie zabudowy na terenie 
12P, z którego komunikacyjne jest ob-
sługiwana. 

12) ustala sić minimalną wielkość nowo wy-
dzielanej działki budowlanej 2500m2; 

13) ustala sić minimalną szerokość krótsze-
go boku nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej 30m; 

14) nakazuje sić przeprowadzenie nowych 
granic podziału na działki budowlane 
prostopadle do linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej symbolem 3KDD; 

15) pod lokalizacjć urządzeń infrastruktury 
technicznej, pod poszerzenie dróg do-
puszcza sić wydzielenie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej 
niş 2500m2 oraz o froncie mniejszym niş 
30m. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić minimalny udział powierzch-
ni biologicznie czynnej w wielkości nie 
mniejszej niş 70% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

2) nakazuje sić ochronć istniejących zadrze-
wień (nawet pojedynczych drzew), speł-
niających funkcje ekologiczne oraz mak-
symalne nasycanie terenów zielenią; 
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3) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych na podstawie 
przepisów odrćbnych, z wyjątkiem inwe-
stycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, w szczególności in-
frastruktury technicznej z zakresu łączno-
ści publicznej; 

4) zakazuje sić wprowadzania nie oczyszczo-
nych ścieków bytowych i komunalnych do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
ściekami; 

5) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych; 

6) nakazuje sić przyjćcie klasyfikacji terenu w 
zakresie dopuszczalnych poziomów hała-
su w środowisku zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

7) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane oraz drogi publiczne przed spływem 
wód opadowych; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach oznaczonych 
pojemników przystosowanych do ich 
gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania); oraz ich odbiór i 
usuwanie zgodnie z systemem oczysz-
czania przyjćtym w gospodarce komu-
nalnej gminy. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu podstawowym – nie wićkszą niş 
3 kondygnacje nadziemne, rzćdną parte-
ru nie wićkszą niş 0,5m ponad gruntem 
rodzimym, wysokość budynku nie wićk-
szą niş 12m; 

2) ustala sić wysokość budynku gospo-
darczego – nie wićkszą niş 2 kondygna-
cje, rzćdną parteru nie wićkszą niş 0,5m 
ponad gruntem rodzimym, wysokością 
budynku nie wićkszą niş 9m; 

3) ustala sić wysokość budynku o przezna-
czeniu dopuszczalnym usługowym – nie 
wićkszą niş 3 kondygnacje nadziemne, 
rzćdną parteru nie wićkszą niş 0,5m po-
nad gruntem rodzimym, wysokość bu-
dynku nie wićkszą niş 12m; 

4) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce, nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego materiału i w takiej sa-
mej kolorystyce; 

5) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce, nakazuje sić wy-
kończenie elewacji budynków takim sa-
mym rodzajem materiału wykończenio-
wego o takiej samej kolorystyce; 

6) nakazuje sić stosowanie kolorów w ele-
wacjach: biały, szary, beşowy, şółty, pia-
skowy w zakresie natćşenia odcieni do 
30% chromatyczności w systemie NCS; 

7) zakazuje sić stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych, w szcze-
gólności: sidingu, boazerii oraz blach; 

8) nakazuje sić stosowanie dachów budyn-
ków dwuspadowych lub czterospado-
wych o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie 25°- 
45°; dopuszcza sić kolorystykć w odcie-
niach ciemnej czerwieni, brązu, zieleni i 
szarości; zakaz stosowania dachów pła-
skich; 

9) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – nie wićkszą niş 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

10) ustala sić maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy nie wićkszy niş 0,3. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) w zakresie objćtym otuliną Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego, zgodnie z ry-
sunkiem planu, obowiązuje zagospoda-
rowanie terenów zgodne z przepisami od-
rćbnymi z zakresu ochrony środowiska; 

2) w zakresie objćtym granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje 
zagospodarowanie terenów zgodne z 
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przepisami odrćbnymi z zakresu ochrony 
środowiska. 

6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych, bezpośrednio z drogi pu-
blicznej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDD; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie nie mniejszej 
niş 1 miejsce postojowe na kaşde rozpo-
czćte 100m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynku i 1 miejsce postojowe dla samo-
chodów, z których korzystają osoby nie-
pełnosprawne na kaşde rozpoczćte 200m2 
powierzchni uşytkowej budynku; jednak 
nie mniej niş 1 miejsce postojowe dla sa-
mochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne; 

3) dopuszcza sić bilansowanie miejsc posto-
jowych na terenie oznaczonym symbolem 
18KS; 

4) nakazuje sić zagospodarowanie terenu 
działki budowlanej w sposób umoşliwiają-
cy bezkolizyjne poruszanie sić osobom 
niepełnosprawnym. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 12P ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy produkcyjnej, składów i magazy-
nów; usługi o funkcji handlu, budynki so-
cjalno – bytowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty ma-
łej architektury. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje sić przy realizacji budynków 
zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy wyznaczonych na rysunku pla-
nu; dopuszcza sić realizacjć infrastruktu-
ry technicznej oraz stacji transformato-
rowych 15/0,4kV pomićdzy nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy a liniami 
rozgraniczającymi tereny dróg publicz-
nych; 

2) dopuszcza sić dla budynków istnieją-
cych, które są połoşone czćściowo mić-
dzy linią nieprzekraczalną i linią rozgra-
niczającą tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania 
przestrzennego – z wyjątkiem budynków 
istniejących połoşonych w strefie ekspo-
zycji, moşliwość remontu i nadbudowy; 

rozbudowć i nadbudowć takiego budyn-
ku naleşy wykonać z zachowaniem wy-
znaczonych na rysunku planu nieprze-
kraczalnych linii zabudowy; 

3) zakazuje sić: 

a) lokalizowania na działce budowlanej 
wolno stojących reklam o powierzch-
ni jednostkowej wićkszej niş 4m2, 

b) lokalizacji na budynkach reklam o 
powierzchni łącznej wićkszej niş 4m2 
na działce budowlanej, 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na terenie działki budowlanej; do-
puszcza sić reklamy okolicznościowe i 
informacje przyjćte w systemie prze-
strzennej informacji gminnej, 

d) lokalizowania reklam poza liniami 
rozgraniczającymi dróg oraz poza te-
renem działki budowlanej; 

4) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

5) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

6) w przypadku realizacji ogrodzenia w 
granicach z przestrzenią dróg nakazuje 
sić jego lokalizacjć w linii rozgraniczają-
cej tych dróg; 

7) w przypadku realizacji ogrodzenia 
wzdłuş sąsiedniego istniejącego, wska-
zanego do zachowania rowu melioracyj-
nego, oznaczonego symbolem 16W na 
rysunku planu, nakazuje sić lokalizacjć 
ogrodzenia w odległości nie mniejszej 
niş 1,5m od skrajnej krawćdzi rowu me-
lioracyjnego; 

8) ustala sić wielkość nowo wydzielonej 
działki budowlanej nie mniejszą niş 
5000m2; 

9) ustala sić minimalną szerokość frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej nie 
mniejszą niş 50m; dopuszcza sić szero-
kość frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej mniejszą niş 50m w przy-
padku wykonania dojazdu do tej działki - 
nie stanowiącego odrćbnej działki ko-
munikacyjnej – szerokość frontu tak wy-
dzielonego dojazdu w granicach działki 
nie moşe być mniejsza niş 6m; 

10) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszą być prostopadłe do jednej z 
granic działki, która podlega podziałowi; 
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11) nakazuje sić obsługć komunikacyjną 
kaşdej nowo wydzielonej działki z wy-
znaczonych w planie dróg publicznych 
lub dróg wewnćtrznych nie wyznaczo-
nych w planie; minimalna szerokość 
drogi wewnćtrznej to 6m; 

12) dopuszcza sić realizacjć zabudowy 
zgodną z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym planie na działkach o po-
wierzchni istniejącej w dniu wejścia w 
şycie niniejszego planu, z zachowaniem 
pozostałych wskaŝników dla terenu; 

13) pod lokalizacjć urządzeń infrastruktury 
technicznej dopuszcza sić wydzielenie 
nowych działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niş 5000 m2 oraz 
froncie działki mniejszym niş 50m. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości nie mniejszej niş 
20% powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, dopuszcza sić lokalizacjć 
przedsićwzićć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko (z 
wyjątkiem przedsićwzićć wykorzystują-
cych siłć wiatru, instalacji do produkcji 
mas bitumicznych oraz przedsićwzićć 
związanych z gospodarką odpadami), 
określonych na podstawie przepisów od-
rćbnych; 

3) zakazuje sić wprowadzania ścieków nie 
oczyszczonych i oczyszczonych komunal-
nych i przemysłowych do rowów i do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
ściekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych; 

5) przy realizacji budynków, budowli i zago-
spodarowaniu działki budowlanej nakazu-
je sić zastosować rozwiązania techniczne 
zapewniające, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, parametry akustyczne na 
sąsiadujących terenach mieszkaniowych; 

6) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane oraz drogi publiczne przed spływem 
wód opadowych; 

7) nakazuje sić dla działki o numerze ewi-
dencyjnym 131/42 realizacjć strefy zieleni 
izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niş 
2m, zgodnie z załącznikiem graficznym, w 
postaci pasów nasadzeń roślinnych (wy-
sokiej i średniowysokiej, z 50% udziałem 
zieleni zimozielonej) z zastosowaniem ga-
tunków roślin dostosowanych do pełnie-
nia funkcji ochronnych przed zanieczysz-
czeniami oraz funkcji izolacji optycznej i 
akustycznej; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach oznaczonych 
pojemników przystosowanych do ich 
gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania), ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej 
gminy. 

4. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków: 

1) ustala sić strefć ekspozycji obejmującą za-
kresem wizualny odbiór przestrzenny bu-
dynku o wartościach kulturowych zlokali-
zowanego na terenie 10Up; 

2) w strefie ekspozycji ustala sić: 

a) zakaz nasadzeń roślinności o wysoko-
ści docelowej wićkszej niş 1,6m, 

b) zakaz nadbudowy i rozbudowy budyn-
ków istniejących. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość zabudowy produk-
cyjnej, składów i magazynów nie wićk-
szą niş 15m; 

2) ustala sić wysokość budynków zabudo-
wy usługowej, budynków socjalno – by-
towych – nie wićkszą niş 3 kondygnacje 
nadziemne, wysokość budynku nie 
wićkszą niş 15m; 

3) ustala sić wysokość obiektów wieşo-
wych i czćści budynków produkcyjnych, 
które muszą być wyşsze ze wzglćdu na 
technologić produkcji – nie wićcej niş 
25m; 

4) ustala sić wysokość budynków gospo-
darczych i garaşowych – nie wićcej niş 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 134 – 27664 – Poz. 4271 
 

1 kondygnacja nadziemna, wysokość 
budynku nie wićcej niş 7m; 

5) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego materiału i w takiej sa-
mej kolorystyce; 

6) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
kończenie elewacji budynków takim sa-
mym rodzajem materiału wykończenio-
wego o takiej samej kolorystyce; 

7) nakazuje sić stosowanie kolorów w ele-
wacjach: biały, szary, beşowy, şółty, pia-
skowy w zakresie natćşenia odcieni do 
30% chromatyczności w systemie NCS; 

8) zakazuje sić stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych, w szcze-
gólności: sidingu, boazerii; 

9) dopuszcza sić stosowanie dachów o ką-
cie nachylenia do 45o; dopuszcza sić ko-
lorystykć w odcieniach ciemnej czerwie-
ni, brązu, zieleni i szarości; 

10) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – 70% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

11) ustala sić maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 0,7. 

6. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) zakazuje sić naruszania istniejącego 
ukształtowania terenu, polegającego na 
podwyşszaniu poziomu terenu na dział-
kach poprzez np.: nasypywanie gruntu, 
gruzu; 

2) nakazuje sić zapewnienie bezkolizyjnego 
dojścia i dojazdu kołowego do brzegu ro-
wu melioracyjnego właściwemu zarządcy 
rowów, melioracji i urządzeń wodnych w 
celu konserwacji rowu, zapewnienia bez-
pieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciąşliwym od-
działywaniem; 

3) zakazuje sić lokalizacji budynków w odle-
głości mniejszej niş 12m od skrajnej kra-
wćdzi rowu melioracyjnego, oznaczonego 
symbolem 16W na rysunku planu (zgod-
nie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
ustaloną na rysunku planu) i w miejscach 
wynikających z uwarunkowań topogra-
ficznych, hydrogeologicznych i hydrolo-
gicznych; 

4) nakazuje sić, w przypadku realizacji bu-
dynków podpiwniczonych, wykonanie ba-
dań podłoşa w celu określenia warunków 

hydrogeologicznych i/lub geotechnicznych 
posadowienia tych budynków. 

7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych z drogi publicznej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 1KDZ lub 
projektowanej drogi, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 6KDD; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie 20 miejsc 
postojowych na 100 zatrudnionych na 
jednej zmianie, dla mniejszej liczby pra-
cowników naleşy zapewnić odpowiednio 
(procentowo) liczbć miejsc postojowych, 
jednak nie mniej niş 4 miejsca postojowe. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 13P i 14P ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny skła-
dów i magazynów; usługi o funkcji han-
dlu, budynki socjalno – bytowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty ma-
łej architektury słuşące utrzymaniu po-
rządku. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje sić przy realizacji budynków 
zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy wyznaczonych na rysunku pla-
nu; dopuszcza sić realizacjć infrastruktu-
ry technicznej z zakresu łączności pu-
blicznej oraz stacji transformatorowych 
15/0,4kV pomićdzy nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy a liniami rozgranicza-
jącymi tereny dróg publicznych; 

2) zakazuje sić: 

a) lokalizowania na działce budowlanej 
wolno stojących reklam o powierzch-
ni jednostkowej wićkszej niş 2m2; 

b) lokalizacji na budynkach reklam 
o powierzchni łącznej wićkszej niş 
4m2 na działce budowlanej; 

c) lokalizacji reklam o treści innej niş 
prowadzona działalność gospodarcza 
na terenie działki budowlanej; do-
puszcza sić reklamy okolicznościowe i 
informacje przyjćte w systemie prze-
strzennej informacji gminnej; 

d) lokalizowania reklam poza liniami 
rozgraniczającymi dróg oraz poza te-
renem działki budowlanej; 

3) na odcinku pomićdzy terenami oznaczo-
nymi na rysunku planu symbolami 13P i 
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14P dopuszcza sić moşliwość przekrycia 
istniejącego rowu w terenie, oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 16W, na 
odcinku nie dłuşszym niş 6m; 

4) dopuszcza sić ogrodzenie nieruchomości 
o wysokości nie wićkszej niş 1,7 m od 
poziomu terenu z aşurowym wypełnie-
niem; 

5) zakazuje sić stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

6) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodza-
jem ogrodzenia nieprzejrzystego; do-
puszcza sić stosowanie nieprzejrzystego 
şywopłotu; 

7) w przypadku realizacji ogrodzenia od 
strony dróg nakazuje sić jego lokalizacjć 
w linii rozgraniczającej tych dróg; 

8) w przypadku realizacji ogrodzenia 
wzdłuş sąsiedniego istniejącego, wska-
zanego do zachowania rowu melioracyj-
nego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 16W, nakazuje sić lokalizacjć 
ogrodzenia w odległości 1,5m od skraj-
nej krawćdzi rowu melioracyjnego; 

9) ustala sić wielkość nowo wydzielonej 
działki budowlanej nie mniejszą niş 
5000m2; 

10) ustala sić minimalną szerokość frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej nie 
mniejszą niş 50 m; 

11) dopuszcza sić wydzielenie działki komu-
nikacyjnej stanowiącej drogć we-
wnćtrzną do nowo wydzielanych działek 
budowlanych; nakazuje sić szerokość 
drogi wewnćtrznej nie mniejszą niş 6m; 

12) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszą być prostopadłe lub równo-
ległe do jednej z granic działki, która 
podlega podziałowi; 

13) nakazuje sić obsługć komunikacyjną 
kaşdej nowo wydzielonej działki z ozna-
czonych w planie dróg publicznych lub 
dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych w 
planie; minimalna szerokość drogi we-
wnćtrznej to 6m; 

14) dopuszcza sić realizacjć zabudowy 
zgodną z przeznaczeniem określonym w 
niniejszym planie na działkach o po-
wierzchni istniejącej w dniu wejścia w 
şycie niniejszego planu; 

15) pod lokalizacjć urządzeń infrastruktury 
technicznej dopuszcza sić wydzielenie 
nowych działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niş 5000m2 oraz 
froncie działki mniejszym niş 50m. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości nie mniejszej niş 
30% powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsićwzićć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko (z wyjątkiem: zabudowy 
przemysłowej lub magazynowej, wraz z 
towarzyszącą jej infrastrukturą, o po-
wierzchni zabudowy nie mniejszej niş 1ha; 
garaşy parkingów samochodowych lub 
zespołów miejsc postojowych, wraz z to-
warzyszącą im infrastrukturą, o po-
wierzchni uşytkowej nie mniejszej niş 
0,5ha; stacji obsługi lub remontu sprzćtu 
budowlanego, rolniczego lub środków 
transportu, z wyłączeniem myjni i stacji 
kontroli pojazdów; inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, w szczególności infrastruktury 
technicznej z zakresu łączności publicznej), 
określonych na podstawie przepisów od-
rćbnych; 

3) zakazuje sić wprowadzania ścieków nie 
oczyszczonych i oczyszczonych komunal-
nych i przemysłowych do rowów i do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
ściekami; 

4) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych; 

5) przy realizacji budynków, budowli i zago-
spodarowaniu terenu nakazuje sić zasto-
sować rozwiązania techniczne zapewnia-
jące, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
parametry akustyczne na sąsiadujących 
terenach mieszkaniowych; 

6) nakazuje sić zagospodarowanie po-
wierzchni działki budowlanej w sposób 
zabezpieczający sąsiednie działki budow-
lane oraz drogi publiczne przed spływem 
wód opadowych; 

7) nakazuje sić realizacjć strefy zieleni izola-
cyjnej o szerokości nie mniejszej niş 10 m, 
zgodnie z załącznikiem graficznym, w po-
staci pasów nasadzeń roślinnych (wyso-
kiej i średniowysokiej, z 50% udziałem zie-
leni zimozielonej) z zastosowaniem gatun-
ków roślin dostosowanych do pełnienia 
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funkcji ochronny przed zanieczyszczenia-
mi oraz funkcji izolacji wizualnej i aku-
stycznej; 

8) nakazuje sić selekcjć i gromadzenie odpa-
dów w nastćpujących typach oznaczonych 
pojemników przystosowanych do ich 
gromadzenia: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone 
na składowisko, 

b) na surowce wtórne, 

c) na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, 

d) na wydzielone odpady niebezpieczne z 
odpadów komunalnych (w przypadku 
ich powstawania), ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej 
gminy. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić wysokość zabudowy składów i 
magazynów nie wićkszą niş 15m; 

2) ustala sić wysokość budynków zabudo-
wy usługowej, budynków socjalno – by-
towych – nie wićkszą niş 3 kondygnacje 
nadziemne, wysokość budynków nie 
wićkszą niş 12m; 

3) ustala sić wysokość budynków gospo-
darczych i garaşowych – nie wićkszą niş 
1 kondygnacja nadziemna, wysokość 
budynku nie wićkszą niş 7m; 

4) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
konanie dachów wszystkich budynków z 
takiego samego materiału i w takiej sa-
mej kolorystyce; 

5) w przypadku realizacji wićcej niş jedne-
go budynku na działce nakazuje sić wy-
kończenie elewacji budynków takim sa-
mym rodzajem materiału wykończenio-
wego o takiej samej kolorystyce; 

6) nakazuje sić stosowanie kolorów w ele-
wacjach: biały, szary, beşowy, şółty, pia-
skowy w zakresie natćşenia odcieni do 
30% chromatyczności w systemie NCS; 

7) zakazuje sić stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych, w szcze-
gólności: siddingu, boazerii; 

8) dopuszcza sić stosowanie dachów o ką-
cie nachylenia do 45o; dopuszcza sić ko-
lorystykć w odcieniach ciemnej czerwie-
ni, brązu, zieleni i szarości; 

9) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy – 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

10) ustala sić maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy 0,5. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) zakazuje sić naruszania istniejącego 
ukształtowania terenu, polegającego na 
podwyşszaniu poziomu terenu na dział-
kach poprzez np.: nasypywanie gruntu, 
gruzu; 

2) nakazuje sić zapewnienie bezkolizyjnego 
dojścia i dojazdu kołowego do brzegu ro-
wu melioracyjnego właściwemu zarządcy 
rowów, melioracji i urządzeń wodnych w 
celu konserwacji rowu, zapewnienia bez-
pieczeństwa jego uşytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciąşliwym od-
działywaniem; 

3) zakazuje sić lokalizacji budynków w odle-
głości mniejszej niş 12m od skrajnej kra-
wćdzi rowu melioracyjnego, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 16W, (zgod-
nie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
ustaloną na rysunku planu) i w miejscach 
wynikających z uwarunkowań topogra-
ficznych, hydrogeologicznych i hydrolo-
gicznych; 

4) nakazuje sić, w przypadku realizacji bu-
dynków podpiwniczonych, wykonanie ba-
dań podłoşa w celu określenia warunków 
hydrogeologicznych i/lub geotechnicznych 
posadowienia tych budynków. 

6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaŝniki dotyczące miejsc postojowych: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek 
budowlanych, bezpośrednio z drogi, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDZ lub projektowanej drogi, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 6KDD; do-
puszcza sić obsługć komunikacyjną nowo 
wydzielonych działek projektowaną drogą 
wewnćtrzną; 

2) nakazuje sić wydzielenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na 
działce budowlanej w liczbie 10 miejsc 
postojowych na 30 zatrudnionych na jed-
nej zmianie, dla mniejszej liczby pracow-
ników naleşy zapewnić odpowiednio (pro-
centowo), jednak nie mniej niş 4 miejsca 
postojowe. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 15W i 16W ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie – tereny wód powierzch-
niowych śródlądowych - rowów meliora-
cyjnych. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 16W, na odcinku pomićdzy te-
renami oznaczonymi na rysunku planu 
symbolami: 13P i 14P, dopuszcza sić moş-
liwość przekrycia istniejącego rowu na 
odcinku nie dłuşszym niş 6 m, słuşącego 
wyłącznie budowlom komunikacyjnym i 
tylko w przypadku, gdy şaden inny dojazd 
do działki nie jest moşliwy; 

2) zakazuje sić lokalizacji reklam. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić udział powierzchni biologicz-
nie czynnej w wielkości nie mniejszej niş 
90% powierzchni działki; 

2) zakazuje sić wprowadzania ścieków nie 
oczyszczonych komunalnych i przemy-
słowych do rowów i do gruntu oraz two-
rzenia i utrzymywania otwartych kanałów 
i zbiorników z tymi ściekami; 

3) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych. 

4. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) zakazuje sić naruszania naturalnego cha-
rakteru rowu melioracyjnego oraz jego za-
sypywania, z wyjątkiem koniecznych 
zmian w tym zakresie, wynikających z po-
trzeb wzrostu retencji wodnej, ochrony 
przeciwpoşarowej lub przeciwpowodzio-
wej oraz budowy układu dróg; 

2) nakazuje sić zapewnienie bezkolizyjnego 
dostćpu i dojazdu do rowu melioracyjne-
go właściwemu zarządcy rowów, meliora-
cji i urządzeń wodnych w celu konserwacji 
rowu, zapewnienia bezpieczeństwa jego 
uşytkowania i ochrony przed jego ewen-
tualnym, uciąşliwym oddziaływaniem; 

3) nakazuje sić utrzymanie rowu melioracyj-
nego przez właścicieli działek, na których 
jest on zlokalizowany, w tym konserwacjć 
rowu melioracyjnego, w terminach i z czć-
stotliwością zapewniającą jego dobry stan 
techniczny (nie rzadziej niş raz w roku ka-
lendarzowym). 

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną działek, 
bezpośrednio z dróg publicznych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 
1KDZ, 2KDL, 5KDD, 6KDD lub poprzez za-
pewnione przejazdy i dojazdy lub z niewy-
znaczonych w planie dróg wewnćtrznych. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 17ZL ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – szlaki tury-
styczne, ścieşki edukacyjne, obiekty zago-
spodarowania turystycznego, rekreacyj-
nego, dydaktycznego z zakresu edukacji 
ekologicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) dopuszcza sić zagospodarowanie istnieją-
cych duktów leśnych z wykorzystaniem 
ich na cele pieszo – rowerowe i szlaki tu-
rystyczne; 

2) zakazuje sić zmniejszania powierzchni i 
niszczenia lasu; 

3) nakazuje sić zagospodarowanie i uşytko-
wanie terenu, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

4) zakazuje sić lokalizacji reklam; 

5) ustala sić zakaz lokalizacji infrastruktury 
technicznej. 

3. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku realizowania obiektów zago-
spodarowania turystycznego, rekreacyj-
nego i dydaktycznego, nakazuje sić zasto-
sowanie podstawowych materiałów bu-
dowlanych tj.: drewno, kamień, cegła nie-
tynkowana. 

4. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) teren objćty otuliną Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego, zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązuje zagospodarowanie te-
renów zgodne z przepisami odrćbnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

2) teren objćty granicami Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie 
z rysunkiem planu, obowiązuje zagospo-
darowanie terenów zgodne z przepisami 
odrćbnymi z zakresu ochrony środowiska. 

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną terenu 
bezpośrednio przez działkć o nr ewid. 
131/22. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 18KS plan ustala: 
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1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ob-
sługi komunikacyjnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty ma-
łej architektury słuşące rekreacji codzien-
nej i utrzymaniu porządku. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) zakazuje sić lokalizacji reklam; 

2) dopuszcza sić bilansowanie miejsc posto-
jowych dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 9Up, 10Up i 
11Up. 

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nie określa sić udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

2) nakazuje sić ochronć istniejących zadrze-
wień (nawet pojedynczych drzew), speł-
niających funkcje ekologiczne oraz mak-
symalne nasycanie terenów zielenią; 

3) zakazuje sić oddziaływania na środowisko 
w sposób przekraczający dopuszczalne 
wielkości emisji substancji i energii, w 
szczególności dotyczące wytwarzania ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku realizacji elementów małej 
architektury obowiązuje: 

a) zastosowanie podstawowych materia-
łów budowlanych tj.: drewno, kamień, 
cegła nietynkowana. 

5. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) teren objćty otuliną Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego, zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązuje zagospodarowanie te-
renów zgodne z przepisami odrćbnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

2) teren objćty granicami Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie 
z rysunkiem planu, obowiązuje zagospo-
darowanie terenów zgodne z przepisami 
odrćbnymi z zakresu ochrony środowiska. 

6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjną bezpo-
średnio z drogi, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 3KDD. 

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji 

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KDZ, 2KDL, 3KDD, 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 7KDP i 8KDP ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny dróg 
publicznych, ciągi pieszo – jezdne. 

2. Parametry funkcjonalno – techniczne dróg: 

1) system dróg obsługujących komunikacyj-
nie obszar planu, w skład których wcho-
dzą drogi publiczne podzielone ze wzglć-
dów funkcjonalnych i technicznych na kla-
sy: „KDZ” – zbiorcza; „KDL” – lokalna; 
„KDD” – dojazdowa; zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami dotyczącymi warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie; para-
metry techniczne poszczególnych klas 
dróg powinny spełniać wymogi zawarte w 
przepisach odrćbnych; 

2) dla dróg, o których mowa w pkt 1, plan 
ustala: 

a) 1KDZ - klasć drogi „Z” - zbiorczej, sze-
rokość w liniach rozgraniczających 
20m; przekrój poprzeczny drogi 1/2 – 
jedno jezdniowy, dwu pasowy; wyzna-
cza sić zachodnią linić rozgraniczającą 
drogi, 

b) 2KDL - klasć drogi „L” - lokalnej, szero-
kość w liniach istniejącej działki numer 
ewidencyjny 129, rozszerzając sić przy 
skrzyşowaniu z drogą oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 1KDZ do sze-
rokości 27 m; przekrój poprzeczny dro-
gi 1/2 – jedno jezdniowy, dwu pasowy; 
wyznacza sić północną linić rozgrani-
czającą drogi, 

c) 3KDD - klasć drogi „D” – dojazdową, 
szerokość w liniach rozgraniczających 
12m, przekrój poprzeczny drogi 1/2 – 
jedno jezdniowy, dwu pasowy, 

d) 4KDD - klasć drogi „D” – dojazdową, o 
zmiennej szerokości od 10m do 16,5m 
zgodnie z rysunkiem planu; przekrój 
poprzeczny drogi 1/2 – jedno jezdnio-
wy, dwu pasowy, 

e) 5KDD - klasć drogi „D” – dojazdową, 
szerokość w liniach rozgraniczających 
od 10m do 18,5m zgodnie z rysunkiem 
planu, przekrój poprzeczny drogi 1/2 – 
jedno jezdniowy, dwu pasowy, 

f) 6KDD - klasć drogi „D” – dojazdową, 
szerokość w liniach rozgraniczających 
od 12m do 17m zgodnie z rysunkiem 
planu, przekrój poprzeczny drogi 1/2 – 
jedno jezdniowy, dwu pasowy; 
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3) plan ustala system ciągów pieszo – jezd-
nych obsługujących komunikacyjnie ob-
szar planu: 7KDP i 8KDP: 

a) 7KDP – ciąg pieszo – jezdny, szerokość 
w liniach istniejącej działki o numerze 
ewidencyjnym 131/34 zakończony pla-
cem manewrowym, 

b) 8KDP – ciąg pieszo – jezdny, szerokość 
w liniach rozgraniczających 8m, zakoń-
czony placem manewrowym; plan do-
puszcza inne przeznaczenie i inny spo-
sób zagospodarowania terenu prze-
znaczonego pod ciąg pieszo – jezdny 
8KDP w przypadku, kiedy na całym te-
renie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 9Up bćdzie realizowana 
jedna inwestycja (zgodnie z § 11); 
wszystkie drogi publiczne wskazane na 
rysunku planu oraz w pkt 2, zarówno w 
zakresie remontu czy realizacji stano-
wią inwestycje celu publicznego. 

3. Ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
poprzez układ dróg publicznych o klasach do-
jazdowych „D”, powiązanych z układem ze-
wnćtrznym, poprzez układ dróg, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KDZ i 2 KDL. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) zakazuje sić: 

a) lokalizowania, w obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, dróg 
publicznych i ciągów pieszo - jezdnych, 
wolno stojących reklam o powierzchni 
jednostkowej wićkszej niş 4m2, 

b) umieszczania reklam i informacji ko-
mercyjnej na ogrodzeniach z wyłącze-
niem informacji dopuszczonych przez 
system informacji w gminie, 

c) lokalizacji reklam na drzewach i w za-
sićgu ich koron, 

d) malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpośrednio na ogro-
dzeniach dostćpnych z przestrzeni dróg 
publicznych i ciągów pieszo - jezdnych; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć reklam wolno 
stojących za zgodą zarządcy drogi. 

5. Zasady ochrony wartości dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków: 

1) dla fragmentów terenów dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 4KDD i 
6KDD ustala sić strefć ekspozycji obejmu-
jącą zakresem wizualny odbiór prze-
strzenny budynku o wartościach kulturo-
wych zlokalizowanego na terenie 10Up – 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w strefie ekspozycji ustala sić zakaz nasa-
dzeń roślinności o wysokości docelowej 
wićkszej niş 1,6m. 

6. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje sić zagospodarowanie i urządze-
nie powierzchni terenu przestrzeni ogól-
nodostćpnych w sposób umoşliwiający 
bezkolizyjne poruszanie sić po nich oso-
bom niepełnosprawnym; 

2) dopuszcza sić realizacjć w liniach rozgra-
niczających dróg zieleni i urządzeń nie 
związanych z drogami i ich obsługą pod 
warunkiem, şe: 

a) nie spowodują zagroşenia dla ruchu 
drogowego i pieszego oraz nie zakłócą 
wykonywania zadań zarządu drogi, 

b) nie kolidują z istniejącą siecią infra-
struktury technicznej, 

c) zarządca lub właściciel drogi wyrazi 
zgodć na ich realizacjć; 

3) nakazuje sić realizacjć przepustów pod 
utwardzonymi drogami słuşących bezkoli-
zyjnej migracji drobnych zwierząt; 

4) nakazuje sić stworzenie systemu odwad-
niania dróg, ograniczającego przedosta-
wanie sić metali cićşkich oraz stałych za-
nieczyszczeń komunikacyjnych do po-
wierzchni gleby w sąsiedztwie dróg pu-
blicznych, np. poprzez budowć osadników 
na drodze odprowadzania wody. 

7. Zasady zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów: 

1) dla czćści terenu drogi 1KDZ objćtego 
Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, 
zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje 
zagospodarowanie terenów zgodne z 
przepisami odrćbnymi z zakresu ochrony 
środowiska; 

2) dla czćści terenów dróg i ciągów pieszo – 
jezdnych objćtych otuliną Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego, zgodnie z rysun-
kiem planu, obowiązuje zagospodarowa-
nie terenów zgodne z przepisami odrćb-
nymi z zakresu ochrony środowiska; 

3) dla czćści terenów dróg i ciągów pieszo – 
jezdnych objćtych granicami Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje 
zagospodarowywanie terenów zgodne z 
przepisami odrćbnymi z zakresu ochrony 
środowiska. 
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8. Zasady wyposaşenia dróg w infrastrukturć 

techniczną: 

1) dopuszcza sić zachowanie w liniach roz-
graniczających dróg, istniejących urządzeń 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenu, z moşliwością ich rozbudowy i 
przebudowy; 

2) nakazuje sić lokalizacjć projektowanych 
urządzeń liniowych nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów, z wyjątkiem 
przyłączy dla budynków i posesji, w li-
niach rozgraniczających dróg, przy za-
chowaniu wzajemnych, normatywnych 
odległości wynikających z przepisów od-
rćbnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej; 

3) nakazuje sić realizacjć szafek gazowych i 
energetycznych na terenach zabudowy w 
ogrodzeniu zlokalizowanym w linii roz-
graniczającej drogi zapewniając do nich 
bezpośredni dostćp; w pozostałych przy-
padkach w miejscu uzgodnionym z wła-
ściwym zarządcą sieci; 

4) nakazuje sić odprowadzanie wód desz-
czowych z powierzchni dróg (w tym jezdni 
i chodników) i terenów utwardzonych po-
przez rowy infiltracyjno - retencyjne oraz 
studnie chłonne; odprowadzenie wód 
opadowych do istniejących rowów melio-
racyjnych dopuszcza sić na zasadach 
określonych w przepisach odrćbnych; 

5) nakazuje sić instalowanie separatorów 
substancji ropopochodnych na odpływach 
wód opadowych ze szczelnie utwardzo-
nych placów i parkingów, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 

6) ustala sić realizacjć systemu uzbrojenia 
na warunkach określonych poprzez wła-
ściwego zarządcć dla danej sieci. 

Rozdział 4 
Przepisy szczegółowe w zakresie wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną 

§ 20.1. Ustala sić zaopatrzenie terenów w 
media techniczne poprzez istniejący, rozbudo-
wywany i projektowany system uzbrojenia, na 
warunkach określonych poprzez właściwego 
zarządcć dla danej sieci. 

2. Nakazuje sić lokalizacje projektowanych 
urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla 
budynków i posesji, w liniach rozgraniczających 
dróg, wynikających z zachowania wzajemnych, 
normatywnych odległości w przepisach odrćb-
nych. 

3. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej, w szczególności inwe-

stycji celu publicznego z zakresu łączności pu-
blicznej oraz obiektów takich jak: stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie ście-
ków czy obiekty telekomunikacyjne na podsta-
wie opracowań technicznych, zgodnie z ustale-
niami określonymi w przepisach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów. 

4. Nakazuje sić lokalizować przyłączeniowe 
szafki gazowe i energetyczne w ogrodzeniu fron-
towym, cokole ściany zewnćtrznej budynku lub 
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci, tak, aby 
był do nich zapewniony bezpośredni dostćp. 

§ 21. Ustala sić zaopatrzenia w wodć: 

1) nakazuje sić zaopatrzenie w wodć z istnieją-
cej gminnej sieci wodociągowej oraz poprzez 
jej rozbudowć; 

2) nakazuje sić realizacjć gminnej sieci wodo-
ciągowej wyprzedzająco lub równolegle z re-
alizacją nowej zabudowy, z obowiązkiem 
podłączenia wszystkich nieruchomości do tej 
sieci; 

3) nakazuje sić wyposaşyć (projektowaną i roz-
budowywaną) sieć wodociągową w hydranty 
p. poş., zgodnie z przepisami szczególnymi; 

4) w przypadku przekroczenia wydajności ko-
munalnej sieci wodociągowej, nakazuje sić 
zaopatrzyć w wodć na cele ppoş. i cele tech-
nologiczne poprzez budowć zbiorników re-
tencyjnych lub indywidualnych ujćć wody. 

§ 22. Ustala sić odprowadzenia ścieków: 

1) odprowadzanie ścieków bytowych, komu-
nalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji 
komunalnej i unieszkodliwianie ich na 
oczyszczalni komunalnej, na terenie gminnej 
oczyszczalni ścieków; 

2) nakazuje sić realizacjć sieci kanalizacji sani-
tarnej wyprzedzająco lub równolegle z reali-
zacją nowej zabudowy z obowiązkiem podłą-
czenia wszystkich nieruchomości do tej sieci; 

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną, do czasu wy-
posaşenia terenu w sieć kanalizacji sanitar-
nej, dopuszcza sić odprowadzanie ścieków 
do atestowanych, szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości płynne z 
obowiązkiem okresowego wywozu zgroma-
dzonych nieczystości do punktu zlewnego; 

4) zakazuje sić wprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do rowów, do gruntu oraz utrzymy-
wania otwartych kanałów ściekowych; 

5) zakazuje sić realizacji przydomowych oczysz-
czalni ścieków; 

6) w przypadku wytwarzania ścieków przemy-
słowych, nakazuje sić podczyszczać te ścieki, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
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rćbnymi, określającymi warunki wprowadza-
nia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i 
precyzującymi sposoby realizacji obowiąz-
ków dostawców ścieków przemysłowych. 

§ 23. Ustala sić odprowadzenie wód desz-
czowych i roztopowych: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MW, Up, P do czasu wybudowa-
nia systemu deszczowej kanalizacji gminnej 
dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych, powierzchniowo na te-
ren własnej działki, przy czym w przypadku 
wykorzystania minimalnej powierzchni bio-
logiczne czynnej na terenie działki budowla-
nej naleşy przyjąć rozwiązania pozwalające 
na zagospodarowanie wód we własnym za-
kresie, wykluczające zalewanie działek są-
siednich; 

2) dopuszcza sić dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem MNe, odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych, po-
wierzchniowo na teren własnej działki oraz 
do układu melioracyjnego, z dopuszczeniem 
rozbudowy i realizacji zbiorników retencyj-
nych i drenaşy, przy czym w przypadku wy-
korzystania minimalnej powierzchni biolo-
giczne czynnej na terenie działki budowlanej 
naleşy przyjąć rozwiązania pozwalające na 
zagospodarowanie wód we własnym zakre-
sie, wykluczające zalewanie działek sąsied-
nich; 

3) wody opadowe i roztopowe pochodzące z 
powierzchni szczelnej terenów zabudowy 
przemysłowej, składów i magazynów oraz 
parkingów, o powierzchni powyşej 0,1ha, 
ujćte w szczelne otwarte lub zamknićte sys-
temy kanalizacyjne nakazuje sić oczyszczać 
przed wprowadzeniem do wód lub do grun-
tu, zgodnie z przepisami odrćbnymi dotyczą-
cymi jakości ścieków wprowadzanych do 
wód lub do ziemi; 

4) z terenów dróg nakazuje sić odprowadzać 
podczyszczone wody opadowe poprzez 
spływ powierzchniowy w oparciu o rowy 
przydroşne oraz infiltracjć wód deszczowych 
do gruntu; 

5) ścieki deszczowe z dróg i powierzchni utwar-
dzonych muszą być podczyszczane w wysoko 
sprawnych separatorach błota i substancji 
ropopochodnych; 

6) ustala sić docelowo odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych w oparciu o kana-
lizacjć deszczową, projektowaną w siecio-
wym systemie deszczowej kanalizacji gmin-
nej. 

§ 24. Ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną: 

1) zaopatrzenie w energić elektryczną z układu 
istniejącej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napićcia 15kV wraz ze 
strefą bezpieczeństwa 6 m na stronć od osi 
przewodów (przechodzącej przez tereny 
2MNe, 12P, 13P, 14P, 16W, oraz 1KDZ i 
6KDD), po jej rozbudowie i przebudowie, w 
oparciu o istniejące i projektowane, zgodnie z 
koncepcją zasilania w energić elektryczną, 
stacje transformatorowe; 

2) ustala sić strefć oddziaływania w poblişu 
czynnej linii elektroenergetycznej średniego 
napićcia 15kV, w odległości po 6m od osi linii 
na stronć (całkowita szerokość strefy 12m); 

3) na terenie połoşonym w zasićgu strefy bez-
pieczeństwa linii energetycznej, oznaczonej 
na rysunku planu, do czasu jej przebudowy 
lub likwidacji ustala sić: 

a) zakaz realizacji budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

b) zakaz nasadzania roślinności wysokopien-
nej powyşej 3m; 

4) dopuszcza sić skablowanie istniejącej linii 
elektroenergetycznej 15kV; 

5) nakazuje sić rozbudowć i przebudowć sieci, 
budowć urządzeń elektroenergetycznych 
oraz przyłączanie obiektów do sieci elektro-
energetycznej prowadzoną w uzgodnieniu i 
na warunkach określonych przez właściwego 
zarządcć systemu elektroenergetycznego, 
według zasad określonych w przepisach 
prawa elektroenergetycznego; 

6) nakazuje sić budowć liniowych odcinków 
sieci napowietrznej lub kablowej niskiego i 
średniego napićcia w liniach rozgraniczają-
cych dróg publicznych, w uzgodnieniu z wła-
ściwym zarządcą sieci; 

7) dopuszcza sić realizowanie przyłączy do bu-
dynków, jako przyłączy kablowych prowa-
dzonych od linii napowietrznych lub linii ka-
blowych. 

§ 25. Ustala sić zaopatrzenie w gaz ziemny: 

1) ustala sić do czasu rozbudowy istniejącej 
sieci gazowej, moşliwość na terenach po-
zbawionych sieci gazowej zaopatrzenia w gaz 
z butli lub zbiorników lokalizowanych w gra-
nicach działki budowlanej; 

2) ustala sić do celów gospodarczych i grzew-
czych zaopatrzenie z projektowanej sieci ga-
zowej średniego ciśnienia, na warunkach 
określonych przez zarządcć sieci; 

3) dopuszcza sić budowć projektowanych gazo-
ciągów w pasach drogowych w liniach roz-
graniczających dróg w odległości minimum 
0,5m od linii ogrodzeń; 
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4) ustala sić na terenach zabudowy jednoro-

dzinnej lokalizacjć szafek gazowych (otwiera-
nych na zewnątrz od strony drogi) w granicy 
ogrodzeń; w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci gazo-
wej; 

5) ustala sić obowiązek zabezpieczenia istnieją-
cych gazociągów, podczas prowadzenia prac 
ziemnych, przed uszkodzeniem przez cićşki 
sprzćt budowlany i transport samochodowy; 

6) gazociągi, które w wyniku rozbudowy, prze-
budowy i remontu dróg znalazłyby sić pod 
jezdnią, naleşy przenieść w pas drogowy, po-
za jezdnią. 

§ 26. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło do ce-
lów grzewczych i ciepłej wody uşytkowej: 

1) nakazuje sić do celów grzewczych i ciepłej 
wody uşytkowej zaopatrzenie z lokalnych ko-
tłowni i indywidualnych ŝródeł ciepła; 

2) nakazuje sić stosowanie kotłów posiadają-
cych certyfikaty bezpieczeństwa ekologiczne-
go z zastosowaniem paliw grzewczych eko-
logicznych i technologicznie czystych, za-
pewniających wysoki stopień czystości emisji 
spalin (w szczególności gaz przewodowy, 
olej nisko siarkowy, energia elektryczna i in-
ne ŝródła energii ekologicznie czystej); 

3) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło energią 
pozyskiwaną ze ŝródeł odnawialnych, w 
szczególności energii słonecznej, biomas. 

§ 27. Ustala sić obsługć telekomunikacyjną: 

1) dopuszcza sić realizacjć inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 28.1. Wartość stawki procentowej, powsta-
łej na skutek uchwalenia niniejszego planu słu-
şącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustala sić w wysokości: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej, oznaczonej symbo-
lami od 1MNe do 5MNe – w wysokości 20%; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, oznaczonej symbolami od 6MW 
do 8MW - w wysokości 1%; 

3) na terenie zabudowy usług publicznych, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
11Up – w wysokości 25%; 

4) na terenie zabudowy przemysłowej, składów 
i magazynów, usług o funkcji handlu, budyn-
ków socjalno – bytowych; oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 12P - w wysokości 
20%; 

5) na terenach zabudowy składów i magazy-
nów, usług o funkcji handlu, budynków so-
cjalno – bytowych; oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 13P i 14P - w wysokości 
30%. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 
9Up, 10Up, 15W, 16W, 17ZL, 18KS oraz na tere-
nach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu 1KDZ, 2KDL, dróg od 3KDD do 6KDD oraz 
ciągów pieszo – dojazdowych 7KDP, 8KDP usta-
la sić stawkć procentową 0%. 

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 30. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
1) Zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz.U. 
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2008r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413; Dz.U. z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr. 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 

2) Zmiany: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U.. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Bugno 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/113/2011 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 
z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
WYKAZ NIEUWZGLĆDNIONYCH UWAG  

WNIESIONYCH DO WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Burmistrza w 
sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnićcie 
Rady Gminy 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1. 16.06.2011 TMW Tadeusz 
Waśniewski 
ul. Spokojna 10 
05-532 Baniocha 

1) wnosi o wykreślenie  z 
zapisów dla terenu 12P 
słów: „oraz przedsićwzićć 
związanych z gospodarką 
odpadami” 

Działka numer 
ewidencyjny 
131/42 

Dla terenu 12P plan ustala: 
- zakazuje sić lokalizacji 
przedsićwzićć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na 
środowisko, dopuszcza sić 
lokalizacjć przedsićwzićć 
mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na 
środowisko (z wyjątkiem 
przedsićwzićć wykorzystujących 
siłć wiatru, instalacji do 
produkcji mas bitumicznych 
oraz przedsićwzićć związanych z 
gospodarką odpadami), 
określonych na podstawie 
przepisów odrćbnych 

 Uwaga 
nieuwzglćdniona 

 Uwaga 
nieuwzglćdniona 

W sąsiedztwie 
terenów zabudowy 
mieszkaniowej 
ekstensywnej nie 
jest przewidywana 
moşliwość 
prowadzenia działań 
związanych z 
gospodarką 
odpadami. 

 
Załącznik: 
uwaga zamieszczona w wykazie 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Bugno 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/113/2011 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 
z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
wraz z póŝn. zmianami) Rada Miejska w Górze 
Kalwarii, po uprawomocnieniu sić miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu wsi Baniocha – Osiedle Wilczynek, 
przewiduje nastćpujący sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczających poszczególnych 
dróg ogólnodostćpnych, w tym wybudowa-
nie dróg wraz z ich uzbrojeniem podzie-
mnym, zielenią i odpowiednimi zabezpiecze-
niami technicznymi zmniejszającymi uciąşli-
wość w rozumieniu przepisów ochrony 
środowiska (drogi gminne); 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczającymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşące do zadań własnych gminy 
to realizacja dróg ogólnodostćpnych na tere-
nach przeznaczonych w planie pod taką funkcjć 
oraz budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji 
wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
min.: ustawą prawo budowlane, ustawą o 
zamówieniach publicznych, samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 
środowisku; 

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z 
dokonującym sić postćpem techniczno -  
technologicznym, zgodnie z zasadą 
stosowania najlepszej dostćpnej techniki; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw, energii elektrycznej lub ciepła 
realizowane bćdą w sposób określony w 
aktualnie obowiązujących przepisach Prawa 
Energetycznego; 
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4) realizacja i finansowanie inwestycji w 

zakresie infrastruktury technicznej nie 
wymienionych w § 2 bćdzie przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy, ujćtych 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 sić w uchwale 
budşetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w 

wykazie stanowiącym załącznik do uchwały 
budşetowej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg 
finansowane bćdą z budşetu miasta i gminy lub 
na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociąg-
gowej i kanalizacyjnej finansowane bćdą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze środków 
własnych przedsićbiorstwa wodno – kanaliza-
cyjnego w oparciu o ustalone przez Radć 
Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych lub 
przez budşet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektro-
energetycznych i gazowych finansowane bćdą 
na podstawie aktualnie obowiązujących przepi-
sów ustawy Prawo Energetyczne. 
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UCHWAŁA Nr 38/VI/11 

RADY GMINY BODZANÓW 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 5c pkt 3 oraz art. 14 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o syste-
mie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, 
z póŝn. zm.) Rada Gminy Bodzanów uchwala: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne 
przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Bodzanów w zakresie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego określo-
nej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17); w 
wymiarze 5 godzin dziennie - są bezpłatne. 

§ 2.1. Za świadczenia przedszkoli w zakresie 
przekraczającym realizacjć podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego ustala sić 
opłatć za 1 godzinć realizacji tych zajćć w wyso-
kości: 

- dla dzieci rodziców zameldowanych na tere-
nie gminy Bodzanów 1zł (słownie: jeden zło-
ty) za jedno dziecko, 

- dla dzieci rodziców zameldowanych poza 
terenem gminy Bodzanów 2zł (słownie: dwa 
złote) za jedno dziecko. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje w 
szczególności nastćpujące zajćcia opiekuńczo - 
wychowawcze i dydaktyczne: 


