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UCHWAŁA Nr XV/56/11 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XXX/135/08 Rady Gminy 
Kampinos z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mujņcy czňŌń wsi Wiejca stwierdzajņc, Őe usta-
lenia planu sņ zgodne z ustaleniami studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kampinos, Rada Gminy 
Kampinos uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obejmujņcy czňŌń 
wsi Wiejca zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar, którego granice wyznaczone sņ zgodnie z 
załņcznikiem graficznym do uchwały nr 
XXX/135/08 Rady Gminy Kampinos z dnia  
15 grudnia 2008r. w skali 1:25 000 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 2, przedstawia sporzņdzony w skali 1:1000 
rysunek planu, bňdņcy integralnņ czňŌciņ planu 
– stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Załņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 
jest rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu. 

4. Załņcznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 
jest rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň; 

2) przepisach odrňbnych - naleŐy przez to ro-
zumień przepisy inne niŐ ustawa o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru planu o okreŌlonym przeznaczeniu 
lub o okreŌlonych zasadach zagospodaro-
wania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi; 

4) przeznaczeniu – naleŐy przez to rozumień 
ustalone w planie przeznaczenie pod funk-
cje okreŌlone w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów, przeznaczenie terenu moŐe 
byń przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniajņcym; 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień ustalone w planie przeznacze-
nie terenu pod funkcje, których udział w za-
gospodarowaniu i zabudowie jest przewa-
Őajņcy; 

6) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień ustalone w planie prze-
znaczenie terenu pod funkcje, spoza zakre-
su przeznaczenia podstawowego, których 
udział w zagospodarowaniu terenu i jego 
zabudowie jest dopuszczony na warunkach 
okreŌlonych w ustaleniach szczegółowych; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień wyznaczone na ry-
sunku planu linie, ograniczajņce obszar, wy-
łņcznie, na którym moŐliwe jest wznoszenie 
budynków, przy czym dopuszczalne jest: 

a) wysuniňcie poza wyznaczonņ liniň zabu-
dowy, na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 2,0m, 
elementów nadwieszeŊ takich jak: bal-
kony, loggie, wykusze, 

b) wysuniňcie poza wyznaczonņ liniň zabu-
dowy, na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 2,0m, 
elementów wejŌń do budynków takich 
jak: schody, podesty, daszki, pochylnie; 

8) wskaŎniku maksymalnej intensywnoŌci 
zabudowy - naleŐy przez to rozumień mak-
symalnņ wartoŌń liczbowņ, wyraŐajņcņ sto-
sunek sumy powierzchni całkowitej wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

9) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalny wymiar 
pionowy budynku, mierzony od poziomu 
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terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu bu-
dynku lub jego czňŌci pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do górnej płaszczy-
zny stropu bņdŎ najwyŐej połoŐonej krawň-
dzi stropodachu nad najwyŐszņ kondygna-
cjņ uŐytkowņ, łņcznie z gruboŌciņ izolacji 
cieplnej i warstwy jņ osłaniajņcej, albo do 
najwyŐej połoŐonej górnej powierzchni in-
nego przekrycia; 

10) wskaŎniku minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ nieprzekraczalnņ wartoŌń pro-
centowņ stosunku powierzchni terenu sta-
nowiņcej nawierzchniň ziemnņ urzņdzona w 
sposób zapewniajņcy naturalna wegetacje, 
a takŐe 50% powierzchni tarasów i stropo-
dachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej jed-
nak niŐ 10m2 oraz wodň powierzchniowņ do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

11) usługach podstawowych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, których zasadniczym za-
daniem jest zaspokajanie potrzeb miesz-
kaŊców oraz uŐytkowników obszaru planu, 
niestanowiņce przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, wy-
mienionych w przepisach odrňbnych, reali-
zowane w lokalach o łņcznej powierzchni 
uŐytkowej nie wiňkszej niŐ 400m2; 

12) usługach turystyki – naleŐy przez to rozu-
mień pomieszczenia uŐytkowe typu pokoje 
goŌcinne w istniejņcych lub nowoprojekto-
wanych budynkach realizowane na po-
wierzchni uŐytkowej nie wiňkszej niŐ 150m2 
i maksymalnej iloŌci do 15 miejsc noclego-
wych na jednej działce budowlanej; 

13) reklamie – naleŐy przez to rozumień przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w ja-
kiejkolwiek wizualnej formie, eksponowany 
za pomocņ: 

a) specjalnych noŌników np. bilbordu, ba-
neru, tablicy, gabloty, słupa ogłoszenio-
wego, masztu, 

b) grafik naniesionych bezpoŌrednio na 
budynki lub inne elementy zagospoda-
rowania terenu, w szczególnoŌci malo-
wane lub naklejane grafiki na Ōcianach i 
oknach budynków, na chodnikach i 
ogrodzeniach; 

14) szyldzie – naleŐy przez to rozumień ze-
wnňtrzne oznaczenie stałego miejsca pro-
wadzenia działalnoŌci; 

15) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň działki budowlanej 
zajňtņ przez budynki w stanie wykoŊczo-
nym, wyznaczonņ przez rzut pionowy ze-
wnňtrznych krawňdzi budynków na po-

wierzchniň tej działki, przy czym do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza siň: 

a) powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich czňŌci niewystajņcych ponad po-
wierzchnie terenu, 

b) powierzchni elementów drugorzňdnych, 
w szczególnoŌci schodów zewnňtrznych, 
ramp zewnňtrznych, daszków, markiz, 
wystňpów dachowych, oŌwietlenia ze-
wnňtrznego, 

c) powierzchni zajmowanych przez wydzie-
lone obiekty pomocnicze, w szczególno-
Ōci szklarnie, altany; 

16) odnawialnych Ŏródłach energii - naleŐy 
przez to rozumień urzņdzenia wytwarzajņce 
ciepło lub energiň elektrycznņ wykorzystu-
jņce energiň wody, słoŊca, wiatru, ziemi, 
biopaliw ciekłych; 

17) kogeneracji rozproszonej - naleŐy przez to 
rozumień skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła grzewczego w układach 
połoŐonych w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
odbiorców energii, przyłņczone najczňŌciej 
do sieci rozdzielczej; 

18) kanale zbiorczym – naleŐy przez to rozu-
mień kanał technologiczny wraz z budow-
lami i urzņdzeniami eksploatacyjnymi, reali-
zowany, jako niezaleŐny obiekt budowlany 
słuŐņcy umieszczeniu podziemnych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej; 

19) istniejņcej zabudowie, istniejņcych budyn-
kach, istniejņcych działkach, istniejņcych 
urzņdzeniach infrastruktury technicznej i in-
nych istniejņcych elementach zagospoda-
rowania – naleŐy przez to rozumień zabu-
dowň, budynki, działki, urzņdzenia infra-
struktury technicznej i inne elementy zago-
spodarowania, istniejņce w dniu uchwale-
nia planu; 

20) wymianie - naleŐy przez to rozumień roz-
biórkň istniejņcego obiektu budowlanego i 
budowň w jego miejsce nowego, o tych 
samych gabarytach. 

§ 3.1. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
terenów, wydzielonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi oraz oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 

1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na; 

2) RM – zabudowa zagrodowa; 

3) IT – obiekty i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

4) KD-G – droga publiczna główna; 
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5) KD-Z – droga publiczna zbiorcza; 

6) KD-L – droga publiczna lokalna; 

7) KD-D – droga publiczna dojazdowa; 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu kolej-
nymi numerami oraz symbolami: KD-G, KD-Z, 
KD-L, KD-D oraz teren 10.IT sņ terenami prze-
znaczonymi dla realizacji inwestycji celu pu-
blicznego. 

§ 4.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi jego ustale-
niami: 

1) granica obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) oznaczenie porzņdkowe terenu (numer) oraz 
symbol przeznaczenia terenu (litera); 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) strefa ochrony konserwatorskiej – stanowi-
ska archeologiczne; 

6) szpalery, rzňdy i starodrzewy do ochrony i 
zachowania; 

7) drzewa do ochrony i zachowania; 

8) wymiary (m). 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w ust. 1 majņ charakter infor-
macyjny. 

§ 5. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) w zakresie kompozycji funkcjonalno-
przestrzennej: 

a) zachowanie i rozwój zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (MN) oraz zagro-
dowej (RM), jako przewaŐajņcej na ob-
szarze planu, 

b) zachowanie i rozbudowň układu dróg 
publicznych; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy: 

a) sytuowanie budynków zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu liniami zabu-
dowy, przy czym: 

- nowe budynki oraz budynki rozbudo-
wywane naleŐy lokalizowań zgodnie z 
wyznaczonymi liniami zabudowy, 

- dopuszcza siň zachowanie, bieŐņcņ 
konserwacjň i nadbudowň istniejņcych 
budynków wykraczajņcych poza wy-
znaczone linie zabudowy zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi dla tere-
nów, 

- zakazuje siň rozbudowy budynku lub 
czňŌci budynku wykraczajņcy poza wy-
znaczone linie zabudowy, 

- linie zabudowy nie odnoszņ siň do 
podziemnych czňŌci budynków, które 
nie wystajņ ponad poziom terenu, w 
szczególnoŌci garaŐy podziemnych, 

- dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy 
bezpoŌrednio przy granicy z sņsiedniņ 
działkņ budowlanņ, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, 

b) okreŌlenie parametrów zabudowy, poda-
nych w ustaleniach szczegółowych dla te-
renów, w tym: wskaŎnika maksymalnej in-
tensywnoŌci zabudowy, maksymalnej wy-
sokoŌń zabudowy i wskaŎnika minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej, 

c) stosowanie dachów o geometrii okreŌlo-
nej w ustaleniach szczegółowych dla tere-
nów, 

d) stosowanie kolorystyki budynków, zgod-
nej z zasadami ustalonymi w § 8; 

3) w zakresie zagospodarowania terenów: 

a) realizacjň ogrodzeŊ zgodnie z zasadami 
ustalonymi w § 6, 

b) rozmieszczanie reklam i szyldów zgodnie z 
zasadami ustalonymi w § 7, 

c) ochronň i kształtowanie zieleni zgodnie z 
zasadami ustalonymi w § 10. 

§ 6. Zasady realizacji ogrodzeŊ: 

1) w przypadku realizacji ogrodzeŊ od strony 
terenów dróg publicznych oznaczonych na 
rysunku planu kolejnymi numerami oraz 
symbolami: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, nakazu-
je siň ich lokalizacjň w linii rozgraniczajņcej, 
przy czym dopuszcza siň ich miejscowe wy-
cofanie: 

a) w przypadku koniecznoŌci ominiňcia ist-
niejņcych przeszkód, w szczególnoŌci 
drzew, urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych, 

b) do linii elewacji budynków usługowych, 
od strony dróg, od których te budynki sņ 
obsługiwane; 

2) dla ogrodzeŊ od strony terenów dróg pu-
blicznych ustala siň, Őe: 

a) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ nie mo-
Őe przekraczań 2,0 metra od poziomu tere-
nu, 
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b) czňŌci pełne ogrodzeŊ (nieaŐurowe) nie 
mogņ byń wyŐsze niŐ 0,4 metra od pozio-
mu terenu, 

c) w czňŌciach aŐurowych ogrodzeŊ przeŌwi-
ty nie mogņ stanowiń mniej niŐ 50% po-
wierzchni, 

d) zakazuje siň stosowania ogrodzeŊ z prefa-
brykatów betonowych, 

e) dopuszcza siň stosowanie Őywopłotów, ja-
ko ogrodzeŊ, 

f) nakazuje siň realizacjň przejŌń, przepustów 
dla zwierzņt w czňŌciach pełnych ogro-
dzeŊ. 

§ 7.1. Zasady rozmieszczenia reklam oraz 
szyldów: 

1) ustala siň ogólne zasady rozmieszczania re-
klam: 

a) ustala siň podział na nastňpujņce formaty 
powierzchni ekspozycyjnej reklam: 

- format mały – do3 m2 włņcznie, 

- format Ōredni – od 3 do 9m2 włņcznie, 

przy czym powierzchni reklam dwu-
stronnych nie sumuje siň; 

b) na obszarze planu zakazuje siň rozmiesz-
czania reklam o powierzchni ekspozycyj-
nej wiňkszej niŐ 9m2 włņcznie za wyjņt-
kiem: 

- banerów wieszanych na rusztowaniach 
lub Ōcianach budynków na czas ich 
bieŐņcej konserwacji - remontu, 

- tymczasowych ogrodzeŊ placów bu-
dów w czasie trwania budowy, 

- dla terenu 1.KD-G, dla którego dopusz-
cza siň rozmieszczanie reklam o po-
wierzchni ekspozycyjnej nie wiňkszej 
niŐ 18m2 włņcznie; 

c) zakazuje siň umieszczania reklam: 

- w granicach terenów oznaczonych ko-
lejnymi numerami oraz symbolem MN 
i terenu 10.IT, 

- na urzņdzeniach naziemnych infra-
struktury technicznej, 

- na obiektach małej architektury, z wy-
jņtkiem obiektów specjalnie w tym celu 
zaprojektowanych, 

- na drzewach, w zasiňgu ich koron, w 
sposób mogņcy spowodowań pogor-
szenie warunków ich wegetacji, 

 

- na budowlach o funkcji barier dŎwiňko-
chłonnych, o ile elementy te nie sņ pro-
jektowane specjalnie, jako noŌniki re-
klam, 

- w pasie dzielņcym jezdnie; 

d) dopuszcza siň rozmieszczenia reklam, w 
tym reklam wolnostojņcych o formacie 
małym i Ōrednim na terenach dróg pu-
blicznych dojazdowych oznaczonych ko-
lejnymi numerami oraz symbolem: KD-D, 
KD-L i KD-Z; 

e) dopuszcza siň rozmieszczenia reklam o 
formacie małym i Ōrednim na terenach 
oznaczonych kolejnymi numerami oraz 
symbolem MN w przypadku realizacji na 
działce budowlanej budynku usługowego; 

2) ustala siň zasady umieszczania reklam na 
budynkach: 

a) umieszczanie reklam na elewacjach nowo 
realizowanych budynków dopuszcza siň 
wyłņcznie w miejscach specjalnie na ten 
cel wyznaczonych w projektach budowla-
nych; 

b) nakazuje siň umieszczanie reklam na bu-
dynkach w obrysie Ōcian poza otworami 
okiennymi. 

3) ustala siň zasady rozmieszczania szyldów: 

a) umieszczanie szyldów dopuszcza siň wy-
łņcznie w obrňbie nieruchomoŌci stano-
wiņcej miejsce lokalizacji obiektu, którego 
dotyczy szyld i tylko wyłņcznie na: 

- budynkach, 

- ogrodzeniach, 

- obiektach małej architektury, specjalnie 
w tym celu zaprojektowanych; 

b) szyldy na budynkach mogņ byń umiesz-
czane wyłņcznie w obrňbie kondygnacji 
parteru, przy czym dopuszcza siň odstňp-
stwo od tej zasady w przypadku szyldów 
typu „logo” – tj. znaku lub nazwy firmy, 
przy czym na jednej elewacji moŐe byń 
umieszczone wyłņcznie jedno „logo”; 

c) umieszczanie szyldów na ogrodzeniach 
dopuszcza siň wyłņcznie w strefie wejŌń 
lub wjazdów, której szerokoŌń wynosi po 
5m w kaŐdņ stronň od wejŌcia lub wjazdu, 

d) szyldy nie mogņ wystawań ponad ogro-
dzenie; 

e) maksymalna powierzchnie ekspozycyjna 
szyldu moŐe wynieŌń – 1,5m2 włņcznie, z 
wyłņczeniem szyldu typu „logo”. 
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§ 8. Ustala siň stosowanie odcieni kolorów 
czerwonego, brņzowego i grafitowego na po-
kryciach dachów spadzistych. 

§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 

1) ustala siň, Őe przestrzeniņ publicznņ na ob-
szarze planu sņ tereny dróg publicznych 
oznaczonych kolejnymi numerami oraz sym-
bolami: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D. 

2) w obrňbie terenów wymienionej w pkt 1, 
obowiņzuje: 

a) nakaz stosowanie jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takiego 
jak: latarnie, kosze Ōmietnikowe, donice 
kwietnikowe, barierki, słupki; 

b) rozgraniczenie ruchu pieszego i kołowego 
(samochodowego, rowerowego), chyba, 
Őe ustalenia szczegółowe dla terenów sta-
nowiņ inaczej. 

3) ustala siň nakaz dostosowania przestrzeni 
publicznych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez obniŐenie do poziomu jezdni 
krawňŐnika, w miejscach przejŌń dla pieszych 
w sposób umoŐliwiajņcy zjazd i wjazd osobie 
poruszajņcej siň na wózku inwalidzkim oraz 
wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróŐnia-
jņcej siň fakturze, wyczuwalnej dla osób z 
dysfunkcjņ wzroku; 

§ 10. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu: 

1) dla poszczególnych terenów, z wyłņczeniem 
terenów dróg publicznych ustala siň wskaŎ-
niki minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej dla działki budowlanej wartoŌń, któ-
rego podano w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów; 

2) ustala siň, Őe wszelka działalnoŌń usługowa, 
produkcyjna i techniczna nie moŐe powodo-
wań szkodliwego oddziaływania na Ōrodowi-
sko, wykraczajņcego poza działkň budowlanņ, 
na której działalnoŌń ta jest prowadzona, w 
szczególnoŌci przekraczań dopuszczalnych w 
tym zakresie norm zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

3) wskazuje siň na rysunku planu granicň War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOCHK), dla którego obowiņzujņ przepisy 
odrňbne; 

4) ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania Ōrodowiska: 

a) z chwilņ wybudowania sieci wodociņgo-
wej i kanalizacyjnej ustala siň obowiņzek 
podłņczenia do nich wszystkich obiektów, 
w których istnieje lub projektowana jest 

do realizacji wewnňtrzna instalacja wodo-
ciņgowa i kanalizacyjna, 

b) ochronň wód podziemnych poprzez zakaz 
lokalizacji obiektów, z których odprowa-
dzane zanieczyszczenia lub ich oddziały-
wanie mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód, 

c) zakaz tworzenia i utrzymywania kanałów 
Ōciekowych, a takŐe zakaz wprowadzania 
Ōcieków do gruntu, wód powierzchnio-
wych i naturalnych zbiorników wodnych 
w jakiejkolwiek postaci; 

5) ustala siň zapewnienie standardu akustycz-
nego dla terenów, w rozumieniu przepisów 
odrňbnych, poprzez wskazanie terenów, któ-
re naleŐy traktowań, jako: 

a) przeznaczone „pod zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ”, odpowiadajņ tere-
ny oznaczone na rysunku planu kolejnymi 
numerami oraz symbolem MN, przy czym 
w przypadku realizacji usług oŌwiaty 
obowiņzujņ standardy akustyczne jak dla 
terenów zabudowy zwiņzanej ze stałym 
lub czasowy pobytem dzieci i młodzieŐy; 

b) przeznaczone „pod zabudowň zagrodo-
wņ”, odpowiadajņ tereny oznaczone na 
rysunku planu kolejnymi numerami oraz 
symbolem RM; 

6) ustala siň ochronň przed uciņŐliwoŌciami 
zwiņzanymi z ruchem kołowym od istniejņcej 
drogi głównej – teren 1.KD-G dla obiektów 
zlokalizowanych na działkach budowlanych 
przylegajņcych do w/w drogi, w szczególno-
Ōci pierwszego rzňdu zabudowy poprzez na-
kaz uwzglňdnienia uciņŐliwoŌci hałasowych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 

1) ustala siň ochronň zabytków archeologicz-
nych – stanowiska archeologiczne, w formie 
stref ochrony konserwatorskiej (KZ-sa), 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) na obszarze stref ochrony konserwatorskiej - 
stanowiska archeologiczne (KZ-sa) okreŌlo-
nych w pkt 1: 

a) nakazuje siň obowiņzek uzyskania przez 
inwestora, od wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków przed wydaniem pozwole-
nia na budowň lub zgłoszenia robót bu-
dowlanych zwiņzanych z wykonywaniem 
prac ziemnych uzgodnienie zakresu i ro-
dzaju niezbňdnych badaŊ archeologicz-
nych, 
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b) nakazuje siň uzyskanie, od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków uzgodnienie za-
kresu i rodzaju niezbňdnych badan arche-
ologicznych poprzedzajņcych inne niŐ 
wymienione w pkt 1 roboty ziemne lub 
zmianň charakteru dotychczasowej dzia-
łalnoŌci w granicach strefy ochrony kon-
serwatorskiej, w tym poszukiwania i wy-
dobywania kopalin, zalesienia gruntów, 
budowy urzņdzeŊ wodnych i regulacji 
wód; 

3) na terenie obszaru planu nie wystňpujņ do-
bra kultury współczesnej. 

§ 12. Zasady szczególne przy inwestowaniu i 
zagospodarowywaniu terenów: 

1) na terenach połoŐonych w pasie technolo-
gicznym zasiňgu potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania linii i urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych Ōredniego i wysokiego napiňcia: 

a) zakazuje siň realizacji pomieszczeŊ prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi w szcze-
gólnoŌci zakazuje siň realizacji budynków 
mieszkalnych oraz wymagajņcych szcze-
gólnej ochrony, w tym: szpitali, interna-
tów, Őłobków, przedszkoli, szkół zgodnie z 
przepisami odrňbnymi, 

b) wskazuje siň koniecznoŌń uzgodnienia z 
zarzņdcņ linii i urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych wszelkich zamierzeŊ inwestycyj-
nych na etapie projektu budowlanego, 

przy czym dopuszcza siň odstņpienie od w/w 
ograniczeŊ na tych fragmentach pasa tech-
nologicznego potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania linii i urzņdzeŊ wysokiego na-
piňcia, dla których rzeczywiste pomiary pro-
mieniowania elektromagnetycznego nie wy-
kaŐņ przekroczenia dopuszczalnego poziomu, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) dla cieków wodnych w tym kanałów meliora-
cyjnych i zbiorników wodnych: 

a) ustala siň zakaz naruszania naturalnego 
charakteru cieków i zbiorników wodnych z 
wyjņtkiem działaŊ koniecznych ze wzglňdu 
na potrzeby wzrostu retencji wodnej, me-
lioracji i ochrony przeciwpowodziowej lub 
przeciwpoŐarowej, 

b) dopuszcza siň moŐliwoŌń rozbudowy i 
przebudowy rowów melioracyjnych, w 
postaci kanałów podziemnych, w szcze-
gólnoŌci w celu realizacji przejazdów do 
działek budowlanych oraz dróg publicz-
nych i wewnňtrznych, o przepustowoŌci 
dostosowanej do wydajnoŌci wodnej ob-
sługiwanej zlewni, w uzgodnieniu z za-
rzņdca rowów i uzyskaniu pozwolenia 

wodno – prawnego, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

c) zakazuje siň realizacjň zabudowy w odle-
głoŌci mniejszej niŐ 3m od górnej krawň-
dzi skarpy rowu. 

§ 13. Zasady tworzenia nowych działek bu-
dowlanych 

1) dla nowo tworzonych działek budowlanych 
ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej, której wielkoŌń okreŌlono w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów; 

2) dopuszcza siň wydzielenie działek budowla-
nych o powierzchni do 10% mniejszej niŐ 
okreŌlona minimalna powierzchnia działki 
budowlanej w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów; 

3) dopuszcza siň dla kaŐdego terenu, wydziele-
nie działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niŐ okreŌlona w ustaleniach szcze-
gółowych dla terenów wyłņcznie, w szcze-
gólnoŌci: 

a) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomo-
Ōci pod warunkiem, Őe działka zachowa po-
wierzchniň nie mniejszņ, niŐ okreŌlona w 
przepisach szczegółowych dla terenu, 

b) w celu lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, 

c) w celu wydzielenia dojazdu do istniejņcych i 
nowoprojektowanych działek budowlanych; 

4) w przypadku prowadzenia w obszarze planu 
procedury kompleksowych przekształceŊ 
własnoŌciowych dla poszczególnych tere-
nów, w tym łņczenia i podziałów w celu uzy-
skania powierzchni działek geodezyjnych 
zgodnych z parametrami działek budowla-
nych zawartych w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów: 

a) kņt nachylenie granic działek ewidencyjnych 
do linii rozgraniczajņcej dróg powinien mie-
Ōciń siň w przedziale 75º – 105º, 

b) ustala siň szerokoŌń nowo wyznaczanych 
dróg wewnňtrznych do obsługi działek bu-
dowlanych bňdzie wynosiła nie mniej niŐ 
8,0m; 

5) istniejņce działki budowlane, niespełniajņce 
ustaleŊ szczegółowych dotyczņcych norm 
powierzchniowych, zachowuje siň i dopusz-
cza pod zainwestowanie przy zachowaniu 
ustaleŊ szczegółowych dla terenów, z wyjņt-
kiem ustaleŊ dotyczņcych minimalnych po-
wierzchni działek budowlanych; 

6) na obszarze planu nie wyznacza siň obszarów 
do scaleŊ i podziałów. 
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§ 14. Zasady przebudowy i budowy syste-
mów komunikacji: 

1) w zakresie układu drogowego: 

a) ustala siň, Őe układ dróg publicznych na 
obszarze planu stanowiņ tereny: 

- droga główna (KD-G) oraz fragment 
drogi zbiorczej (KD-Z), bňdņcych ele-
mentami podstawowego układu dro-
gowego, pełniņce funkcje ponad lokal-
ne w stosunku do obszaru objňtego 
planem, przy czym dostňpnoŌń do wy-
Őej wymienionych dróg ograniczono 
jedynie poprzez skrzyŐowania oraz 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
dla terenów, 

- drogi lokalne (KD-L),dojazdowe (KD-D) 
zapewniajņce bezpoŌredniņ obsługň 
istniejņcego i nowego zagospodaro-
wania na obszarze objňtym planem i 
wydzielone liniami rozgraniczajņcymi 
na rysunku planu, 

b) dopuszcza siň wyznaczanie dróg we-
wnňtrznych bňdņcym uzupełnieniem ob-
sługi istniejņcego i nowego zagospoda-
rowania na obszarze objňtym planem, 
przy czym ustala siň szerokoŌń drogi we-
wnňtrznej nie mniejszņ niŐ 8m, 

c) ustala siň nastňpujņce oznaczenia i klasy 
dla poszczególnych dróg, wymienionych 
w pkt 1 lit. a i b: 

 
Oznaczenie na rysunku planu Klasa drogi 

1.KD-G główna 

2.KD-L÷3.KD-L lokalna 

4.KD-D÷11.KD-D dojazdowa 

12.KD-Z zbiorcza 

 
d) ustala siň powiņzania pomiňdzy drogami 

poprzez skrzyŐowania w poziomie terenu, 

e) ustala siň Őe dla działek budowlanych po-
łoŐonych w rejonie skrzyŐowaŊ przy dro-
gach o róŐnych kategoriach, obsługň ko-
munikacyjnņ naleŐy zapewniń od drogi 
niŐszej kategorii, 

f) ustala siň, Őe tereny stanowiņ jeden ciņg 
drogowy: 

- 6.KD-D i 9.KD-D, 

- 4.KD-D i 8.KD-D, 

- 10.KD-D i 11.KD-D; 

2) w zakresie ŌcieŐek rowerowych: 

a) dopuszcza siň prowadzenie ŌcieŐek rowe-
rowych w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
głównej (G), lokalnych (L) i dojazdowych 
(D), 

b) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji innych 
lokalnych ŌcieŐek rowerowych w liniach 
rozgraniczajņcych dróg lub poza nimi, 

c) dopuszcza siň realizacje ŌcieŐek rowero-
wych w jezdni drogi jako wydzielony pas 
ruchu; 

3) w zakresie ciņgów pieszych: 

a) ustala siň realizacjň ciņgów pieszych w 
formie chodników, w liniach rozgranicza-
jņcych dróg publicznych według nastňpu-
jņcych zasad: 

- głównych (KD-G) po dwóch stronach 
jezdni, 

- zbiorczych (KD-Z), lokalnych (KD-L) i 
dojazdowych (KD-D), co najmniej po 
jednej stronie jezdni, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń chodnika 
wynoszņcņ co najmniej 1,5 m, 

c) dopuszcza siň realizacjň innych ciņgów 
pieszych, w tym chodników, w liniach 
rozgraniczajņcych dróg publicznych i poza 
nimi; 

4) w zakresie parkowania: 

a) ustala siň realizacjň potrzeb parkingowych 
dla obiektów nowo realizowanych, rozbu-
dowywanych lub zmieniajņcych sposób 
uŐytkowania, w obrňbie działki budowla-
nej, na której znajdujņ siň te obiekty, 

b) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb 
w zakresie parkowania samochodów oso-
bowych, wartoŌci których podano w usta-
leniach szczegółowych dla terenów. 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

a) ustala siň budowň nowej oraz zachowa-
nie, przebudowň i rozbudowň istniejņcych 
sieci, obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg publicznych, 
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b) dopuszcza siň przebudowň, rozbudowň, 
budowň sieci, obiektów i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej na terenach innych 
niŐ wymienione w pkt 1 w miejscach do-
stňpnych dla właŌciwych słuŐb eksploata-
cyjnych, 

c) dopuszcza siň lokowanie i realizacjň no-
wych sieci, obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, w szczególnoŌci stacje 
transformatorowe, podziemne przepom-
pownie Ōcieków, na podstawie opracowaŊ 
technicznych na całym obszarze objňtym 
planem, bez koniecznoŌci zmiany niniej-
szego planu pod warunkiem, Őe ewentu-
alna uciņŐliwoŌń tych urzņdzeŊ nie bňdzie 
wykraczań poza granice lokalizacji, 

d) dopuszcza siň zachowanie, modernizacjň, 
przebudowň i rozbudowň istniejņcych sie-
ci, obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, 

e) dopuszcza siň realizacjň kanałów zbior-
czych dla sieci infrastruktury technicznej; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 

a) ustala siň zaopatrzenie w wodň z istniejņ-
cej i projektowanej sieci wodociņgowej, 

b) do czasu realizacji sieci wodociņgowej 
dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z ist-
niejņcych i projektowanych ujňń studni i 
studni głňbinowych; 

3) w zakresie odprowadzania Ōcieków sanitar-
nych: 

a) ustala siň pełnņ obsługň obszaru w zakre-
sie odprowadzania Ōcieków poprzez pro-
jektowanņ sień kanalizacyjnņ, 

b) po wybudowaniu sieci kanalizacji ustala 
siň wymóg odprowadzania Ōcieków do 
sieci kanalizacyjnej ze wszystkich obiek-
tów zaopatrywanych w wodň z sieci wo-
dociņgowej lub ujňń indywidualnych, 

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji do-
puszcza siň odprowadzanie Ōcieków sani-
tarnych do szczelnych zbiorników na nie-
czystoŌci ciekłe (szamb), z wyłņczeniem 
moŐliwoŌci odprowadzania Ōcieków sani-
tarnych do przydomowych oczyszczalni 
Ōcieków; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych: 

a) ustala siň, Őe odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych odbywań siň bňdzie z 
nawierzchni utwardzonych jezdni, placów, 
chodników, parkingów oraz dachów do 
gruntu w obrňbie działki, 

b) wymaga siň kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy przed 
spływem z nich wód opadowych lub roz-
topowych na tereny działek sņsiednich; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) dopuszcza siň zaopatrzenia w gaz z sieci 
gazowej Ōredniego ciŌnienia za poŌrednic-
twem istniejņcych magistrali oraz istniejņ-
cych i projektowanych przewodów roz-
dzielczych, 

b) dopuszcza siň wykorzystanie gazu ziem-
nego w urzņdzeniach wytwarzajņcych cie-
pło zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ: 

a) ustala siň zachowanie linii energetycznych 
oraz realizacji nowych jako wielotorowych 
i wielonapiňciowych wysokiego napiňcia z 
prawem do modernizacji, odbudowy, 
przebudowy, 

b) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z sieci elektroenergetycznej Ōred-
niego i niskiego napiňcia oraz poprzez sta-
cje transformatorowe, 

c) dopuszcza siň realizacjň nowych stacji 
transformatorowych na obszarze całego 
planu bez koniecznoŌci zmiany planu, 

d) dopuszcza siň skablowanie istniejņcych li-
nii elektroenergetycznych wysokiego i ni-
skiego napiňcia i budowň nowych jako 
kablowe, 

e) dopuszcza siň realizacje stacji transforma-
torowych wbudowanych lub jako słupo-
we; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala siň zaopatrzenie w ciepło ze Ŏródeł 
indywidualnych wykorzystujņce atesto-
wane pod wzglňdem ekologicznym tech-
nologii pozyskiwania ciepła, w tym: ener-
giň elektrycznņ, gaz ziemny, olej opałowy 
oraz Ŏródła energii odnawialnej, takie jak: 
pompy ciepła, baterie słoneczne i biopa-
liw, 

b) dopuszcza siň wytwarzanie ciepła w urzņ-
dzeniach kogeneracji rozproszonej oraz w 
kolektorach słonecznych na warunkach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

c) dopuszcza siň dla zabudowy istniejņcej 
wytwarzanie ciepła w urzņdzeniach wyko-
rzystujņcych paliwo stałe, w tym wňgiel i 
koks; 
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8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

a) ustala siň obsługň telekomunikacyjnņ: 

- z sieci napowietrznej i kablowej za po-
Ōrednictwem istniejņcych i projekto-
wanych magistrali i przewodów tele-
komunikacyjnych, 

- z sieci radiowej za poŌrednictwem ist-
niejņcych i projektowanych radiowych 
urzņdzeŊ telekomunikacyjnych, w tym 
anten i stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury te-
lekomunikacyjnej, w tym stacji telefonii 
komórkowej, masztów oraz anten o kon-
strukcji masztowej w sposób zgodny z 
przepisami odrňbnymi; 

9) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala 
siň wywóz odpadów stałych systemem zor-
ganizowanym na wyznaczone tereny skła-
dowania lub utylizacji Ōmieci zgodnie z prze-
pisami dotyczņcych utrzymania czystoŌci i 
porzņdku na terenie gminy. 

§ 16. Na całym obszarze objňtym planem za-
brania siň lokalizowania obiektów tymczaso-
wych, przy czym lokalizowanie obiektów tym-
czasowych zwiņzanych z realizacjņ inwestycji 
docelowych moŐliwe jest w czasie waŐnoŌci 
prawomocnego pozwolenia na budowň. 

§ 17. Ustala siň stawki procentowe, słuŐņce 
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego z uchwaleniem 
planu których stawki procentowe okreŌlono w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenów 1.MN÷9.MN zgodnie z 
rysunkiem planu. 

2. Dla terenów 1.MN÷9.MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce usługi. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenów 1.MN÷9.MN: 

1) ustala siň zachowanie istniejņcej oraz reali-
zacjň nowej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w formie budynków wolnosto-
jņcych, z prawem do przebudowy, rozbu-
dowy, nadbudowy i wymiany; 

2) dopuszcza siň realizacje usług w szczegól-
noŌci z zakresu: 

a) biur, administracji i obsługi finansowej, 

b) handlu detalicznego i gastronomii, 

 

c) usług motoryzacji, 

d) usług podstawowych; 

3) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy usługowej z prawem do przebudowy, 
rozbudowy nadbudowy i wymiany; 

4) dopuszcza siň zmianň sposobu uŐytkowania 
istniejņcych obiektów i lokali uŐytkowych 
na funkcjň z zakresu przeznaczenia uzupeł-
niajņcego na działkach budowlanych bez-
poŌrednio przylegajņcych do terenu  
1.KD-G; 

5) dopuszcza siň zmianň sposobu uŐytkowania 
istniejņcych obiektów i lokali uŐytkowych 
na funkcjň z zakresu usług oŌwiaty przed-
szkole zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) dopuszcza siň realizacje wolnostojņcych 
budynków z zakresu usług oŌwiaty – przed-
szkola zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

7) dopuszcza siň realizacjň w lokalach uŐytko-
wych jako wbudowane w budynki miesz-
kalne usługi z zakresu: 

a) usług podstawowych do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku, 

b) turystyki do 50% powierzchni całkowitej 
budynku; 

8) zakazuje siň lokalizacji stacji paliw; 

9) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków gospodarczych i garaŐowych; 

10) dopuszcza siň realizacjň nie wiňcej niŐ jed-
nego budynku mieszkalnego lub jednego 
budynku o funkcji usługowej wolnostojņce-
go na jednej działce budowlanej; 

11) na działce budowlanej dopuszcza siň reali-
zacje jednego wolnostojņcego budynku o 
funkcji gospodarczej lub garaŐowej nawiņ-
zujņcego materiałem wykoŊczenia oraz ko-
lorystykņ Ōcian i pokrycia dachowego do 
istniejņcej lub nowo realizowanej zabudo-
wy przeznaczenia podstawowego lub uzu-
pełniajņcego; 

12) ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy dla nowo realizowanych lub rozbu-
dowywanych wolnostojņcych budynków 
gospodarczych i garaŐowych wynoszņcņ 
40m2, na kaŐdej działce budowlanej; 

13) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
nachyleniu połaci dachowych w przedziale 
30-45o włņcznie; 

14) ustala siň wskaŎnik minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszņcy 70% dla 
kaŐdej działki budowlanej, przy czym dla 
działek zabudowanych, o niŐszym wskaŎni-
ku, dopuszcza siň dalsze działania inwesty-
cyjne pod warunkiem nie zmniejszania jego 
wielkoŌci; 
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15) ustala siň wskaŎnik maksymalnej intensyw-

noŌci zabudowy wynoszņcy 0,8 dla kaŐdej 
działki budowlanej, przy czym dla działek 
zabudowanych o wyŐszym wskaŎniku, 
obowiņzuje zasada nie zwiňkszania jego 
wielkoŌci; 

16) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
wynoszņcņ: 

a) dla budynków o przeznaczeniu podsta-
wowym i uzupełniajņcym - 10,5m, 

b) dla wolnostojņcych budynków o funkcji 
gospodarczej lub garaŐowej - 5,0m; 

17) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo 
tworzonej działki budowlanej - 1000m2; 

18) ustala siň przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

19) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ zgod-
nie z § 6; 

20) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

21) ustala siň zasady kolorystyki budynków 
zgodnie z § 8; 

22) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

23) ustala siň zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współ-
czesnej zgodnie z § 11; 

24) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowaniu terenu zgodnie 
z § 12; 

25) ustala siň wyznaczania nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z zasadami okreŌlonymi 
w § 13; 

26) ustala siň obsługň terenu infrastrukturņ 
technicznņ zgodnie z zasadami moderniza-
cji, rozbudowy i budowy okreŌlonymi w 
§ 15; 

27) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16; 

28) dopuszcza siň realizacje wolnostojņcego 
budynku usługowego typu dom weselny na 
terenie 3.MN. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej dla tere-
nów 1.MN÷9.MN: 

1) ustala siň zjazdy na teren z dróg dojazdo-
wych; 

2) dopuszcza siň obsługň działek budowlanych 
w przypadku braku moŐliwoŌci zapewnienia 
bezpoŌredniego dostňpu do drogi publicznej 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

3) dopuszcza siň obsługň terenów do czasu 
realizacji pełnego układu drogowego z istnie-
jņcej drogi głównej; 

4) obowiņzuje zasada zaspokajania potrzeb par-
kingowych obiektów nowobudowanych, roz-
budowywanych lub zmieniajņcych sposób 
uŐytkowania, na działkach budowlanych, na 
których znajdujņ siň te obiekty; 

5) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb w 
zakresie parkowania samochodów osobo-
wych, wynoszņce: 

a) 2 miejsca postojowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej biur i administracji, 
ale nie mniej niŐ 1 miejsce postojowe, 

b) 3 miejsca postojowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług w tym usług 
handlu i finansów oraz usług podstawo-
wych, ale nie mniej niŐ 2 miejsca posto-
jowe, 

c) 4 miejsca postojowe na 100 dzieci, ale nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe dla usług 
oŌwiaty, 

d) 2 miejsca postojowe na 10 miejsc nocle-
gowych – łóŐek, ale nie mniej niŐ 1 miej-
sce postojowe dla usług turystyki, 

e) 2 miejsca postojowe na kaŐdy lokal miesz-
kalny, przy czym dopuszcza siň miejsce 
postojowe, realizowane w garaŐu wbu-
dowanym w budynek o funkcji podsta-
wowej. 

5. Ustala siň dla terenów 1.MN÷9.MN wyso-
koŌń stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, zwiņzanego z uchwaleniem planu na 
30%. 

§ 19.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenu 11.RM zgodnie z rysunkiem 
planu. 

2. Dla terenu 11.RM ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe zabudowa za-
grodowa, 

2) przeznaczenie uzupełniajņce zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla terenu 11.RM: 

1) ustala siň zachowanie istniejņcej i realizacjň 
nowej zabudowy zagrodowej w szczegól-
noŌci jako budynki: mieszkalne, gospodar-
cze i inwentarskie słuŐņce hodowli zwierzņt 
oraz składowania płodów rolnych z prawem 
do budowy, przebudowy, rozbudowy, nad-
budowy zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
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2) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej i reali-

zacje nowej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w formie budynków wolnosto-
jņcych z prawem do przebudowy, rozbu-
dowy, nadbudowň i wymiany; 

3) dopuszcza siň realizacjň budowli rolniczych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) dopuszcza siň realizacjň w lokalach uŐytko-
wych jako wbudowane w budynki przezna-
czenia podstawowego i budynki mieszkalne 
usługi z zakresu: 

a) usług podstawowych do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku, 

b) turystyki do 50% powierzchni całkowitej 
budynku, 

5) dopuszcza siň realizacjň nie wiňcej niŐ jed-
nego budynku mieszkaniowego jednoro-
dzinnego na jednej działce budowlanej; 

6) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków gospodarczych i garaŐowych wol-
nostojņcych; 

7) dopuszcza siň realizacje jednego wolnosto-
jņcego budynku o funkcji gospodarczej lub 
garaŐowej nawiņzujņcego materiałem wy-
koŊczenia oraz kolorystykņ Ōcian i pokrycia 
dachowego do istniejņcej lub nowo reali-
zowanej zabudowy przeznaczenia uzupeł-
niajņcego; 

8) ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy dla nowo realizowanych lub rozbu-
dowywanych wolnostojņcych budynków 
gospodarczych i garaŐowych wynoszņcņ 
40m2, na kaŐdej działce budowlanej, w 
przypadku realizacji budynku o przeznacze-
niu uzupełniajņcym; 

9) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
nachyleniu połaci dachowych w przedziale 
30-45o włņcznie; 

10) ustala siň wskaŎnik minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszņcy 70% dla 
kaŐdej działki budowlanej, przy czym dla 
działek zabudowanych, o niŐszym wskaŎni-
ku, dopuszcza siň dalsze działania inwesty-
cyjne pod warunkiem nie zmniejszania jego 
wielkoŌci; 

11) ustala siň wskaŎnik maksymalnej intensyw-
noŌci zabudowy wynoszņcy 1,0 dla kaŐdej 
działki budowlanej, przy czym dla działek 
zabudowanych o wyŐszym wskaŎniku, 
obowiņzuje zasada nie zwiňkszania jego 
wielkoŌci; 

12) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
wynoszņcņ dla budynków o przeznaczeniu 
podstawowym i uzupełniajņcym 12,0m, 

13) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej - 1000m2 dla zabudowy o funk-
cji podstawowej i uzupełniajņcej; 

14) ustala siň przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

15) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ zgod-
nie z § 6; 

16) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

17) ustala siň zasady kolorystyki budynków 
zgodnie z § 8; 

18) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

19) ustala siň zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współ-
czesnej zgodnie z § 11; 

20) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowaniu terenu zgodnie 
z § 12; 

21) ustala siň wyznaczania nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z zasadami okreŌlonymi 
w § 13; 

22) ustala siň obsługň terenu infrastrukturņ 
technicznņ zgodnie z zasadami moderniza-
cji, rozbudowy i budowy okreŌlonymi w 
§ 15; 

23) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej dla terenu 
11.RM: 

1) dopuszcza siň zjazd na teren z projektowanej 
drogi dojazdowych poza planem; 

2) dopuszcza siň obsługň terenu do czasu reali-
zacji pełnego układu drogowego z istniejņcej 
drogi głównej; 

3) ustala siň obsługň działek budowlanych w 
przypadku braku moŐliwoŌci zapewnienia 
bezpoŌredniego dostňpu do drogi publicznej 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

4) obowiņzuje zasada zaspokajania potrzeb par-
kingowych obiektów nowobudowanych, roz-
budowywanych lub zmieniajņcych sposób 
uŐytkowania, na działkach budowlanych, na 
których znajdujņ siň te obiekty; 

5) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb w 
zakresie parkowania samochodów osobo-
wych, wynoszņce: 

a) 3 miejsca postojowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług podstawo-
wych, ale nie mniej niŐ 2 miejsca posto-
jowe, 
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b) 2 miejsca postojowe na 10 miejsc nocle-
gowych – łóŐek, ale nie mniej niŐ 1 miej-
sce postojowe dla usług turystyki, 

c) 2 miejsca postojowe na kaŐdy lokal miesz-
kalny, przy czym dopuszcza siň miejsce 
postojowe, realizowane w garaŐu wbu-
dowanym w budynek o funkcji podsta-
wowej lub uzupełniajņcej, 

d) 1 miejsce postojowe na 1 budynek zabu-
dowy zagrodowej, przy czym dopuszcza 
siň miejsce postojowe realizowane w ga-
raŐu wbudowanym w obiekt o funkcji 
podstawowej. 

5. Ustala siň dla terenu 11.RM wysokoŌń 
stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu na 30%. 

§ 20.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenów: 12÷15.RM zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

2. Dla terenów: 12÷15.RM ustala siň przezna-
czenie zabudowa zagrodowa. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenów: 12÷15.RM: 

1) ustala siň realizacjň nowej zabudowy za-
grodowej w szczególnoŌci jako budynki: 
mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie słu-
Őņce hodowli zwierzņt oraz składowania 
płodów rolnych z prawem do budowy, 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) dopuszcza siň realizacjň w lokalach uŐytko-
wych wbudowanych w budynki mieszkalne 
funkcji usług turystyki do 50% powierzchni 
całkowitej budynku; 

3) dopuszcza siň realizacjň budowli rolniczych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
nachyleniu połaci dachowych w przedziale 
30-45o włņcznie; 

5) ustala siň wskaŎnik minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszņcy 70% dla 
kaŐdej działki budowlanej; 

6) ustala siň wskaŎnik maksymalnej intensyw-
noŌci zabudowy wynoszņcy 1,0 dla kaŐdej 
działki budowlanej; 

7) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
– 12,0m, 

8) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej - 1000m2 dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; 

9) ustala siň przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

10) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ zgod-
nie z § 6; 

11) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

12) ustala siň zasady kolorystyki budynków 
zgodnie z § 8; 

13) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

14) ustala siň zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współ-
czesnej zgodnie z § 11; 

15) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowaniu terenu zgodnie 
z § 12; 

16) ustala siň wyznaczania nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z zasadami okreŌlonymi 
według § 13; 

17) ustala siň obsługň terenu infrastrukturņ 
technicznņ zgodnie z zasadami moderniza-
cji, rozbudowy i budowy okreŌlonymi w 
§ 15; 

18) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej dla tere-
nów 12÷15.RM: 

1) ustala siň zjazd na tereny z dróg lokalnych 
lub dojazdowych; 

2) dopuszcza siň obsługň działek budowlanych 
w przypadku braku moŐliwoŌci zapewnienia 
bezpoŌredniego dostňpu do drogi publicznej 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

3) obowiņzuje zasada zaspokajania potrzeb par-
kingowych obiektów nowobudowanych, roz-
budowywanych lub zmieniajņcych sposób 
uŐytkowania, na działkach budowlanych, na 
których znajdujņ siň te obiekty; 

4) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb w 
zakresie parkowania samochodów osobo-
wych, wynoszņce: 

a) 2 miejsca postojowe na 10 miejsc nocle-
gowych – łóŐek, ale nie mniej niŐ 1 miej-
sce postojowe dla usług turystyki, 

b) 1 miejsce postojowe na 1 budynek zabu-
dowy zagrodowej, przy czym dopuszcza 
siň miejsce postojowe realizowane w ga-
raŐu wbudowanym w obiekt o funkcji 
podstawowej. 
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5. Ustala siň dla terenów: 12÷15.RM wyso-
koŌń stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, zwiņzanego z uchwaleniem planu na 
10%. 

§ 21.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenu 10.IT zgodnie rysunkiem 
planu. 

2. Dla terenu 10.IT ustala siň przeznaczenie 
obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 10.IT: 

1) ustala siň zachowanie istniejņcych i realizacjň 
nowych obiektów oraz urzņdzeŊ z zakresu in-
frastruktury technicznej; 

2) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņ-
dzeŊ i obiektów budowlanych, a takŐe innej 
zabudowy i zagospodarowania niezwiņzane-
go z przeznaczeniem terenów za wyjņtkiem 
obiektów celu publicznego; 

3) uciņŐliwoŌń obiektów i urzņdzeŊ nie moŐe 
przekroczyń granicy działki budowlanej; 

4) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej stacji 
bazowej telefonii komórkowej; 

5) zakazuje siň realizacji reklam. 

6) ustala siň zasady tymczasowego zagospoda-
rowania zgodnie z § 16. 

4. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej 
dla terenu 10.IT ustala siň zjazd na teren z istnie-
jņcej drogi lokalnej lub dojazdowej. 

5. Ustala siň dla terenu 10.IT wysokoŌń staw-
ki procentowej, słuŐņcej naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, 
zwiņzanego z uchwaleniem planu na 0%. 

§ 22.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenu 1.KD-G zgodnie z rysun-
kiem planu. 

2. Dla terenu 1.KD-G ustala siň przeznaczenie 
droga publiczna główna. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 1.KD-G: 

1) ustala siň szerokoŌń drogi w liniach rozgra-
niczajņcych nie mniej niŐ 20m oraz zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) ustala siň przekrój jednojezdniowy drogi; 

3) dopuszcza siň przekrój dwujezdniowy, z 
pasem dzielņcym, dla przebudowywanej 
jezdni drogi głównej; 

4) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
formie chodników po dwóch stronach jezd-
ni; 

5) dopuszcza siň realizacji ŌcieŐki rowerowej 
zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 1 pkt 2; 

6) dopuszcza siň realizacje przystanków auto-
busowych; 

7) ustala siň powiņzania poprzez skrzyŐowania 
z istniejņcymi i projektowanymi drogami 
dojazdowymi i lokalnymi oznaczonymi ko-
lejnymi numerami oraz symbolem KD-L 
oraz KD-D oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni niewy-
korzystanych pod urzņdzenia drogowe oraz 
naziemnych obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

9) dopuszcza siň na terenie realizacje obiek-
tów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
niekolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, za zgodņ i na wa-
runkach zarzņdcy drogi; 

10) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

11) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania zgodnie z § 9; 

12) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

13) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowywaniu terenów 
zgodnie z § 12; 

14) ustala siň zasady obsługi infrastrukturņ 
techniczna zgodnie z § 15; 

15) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16. 

4. Ustala siň dla terenu 1.KD-G wysokoŌń 
stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu na 0%. 

§ 23.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenów 2.KD-L i 3.KD-L zgodnie z 
rysunkiem planu. 

2. Dla terenów 2.KD-L i 3.KD-L ustala siň 
przeznaczenie droga publiczna lokalna. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenów dla terenów 2.KD-L i 3.KD-L: 

1) ustala siň szerokoŌń drogi w liniach rozgra-
niczajņcych, nie mniej niŐ 12m oraz zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) ustala siň przekrój jednojezdniowy drogi; 
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3) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 

formie chodników, co najmniej po jednej 
stronie drogi; 

4) dopuszcza siň realizacji ŌcieŐki rowerowej 
zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 1 pkt 2; 

5) ustala siň powiņzania poprzez skrzyŐowania 
z istniejņcymi i projektowanymi drogami 
dojazdowymi oraz oznaczonymi kolejnymi 
numerami oraz symbolem KD-D zgodnie z 
rysunkiem planu. 

6) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni niewy-
korzystanych pod urzņdzenia drogowe oraz 
naziemnych obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

7) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej, niekolidujņcej z 
istniejņcymi i planowanymi urzņdzeniami 
drogowymi, za zgodņ i na warunkach za-
rzņdcy drogi; 

8) nakazuje siň zachowanie drzew oznaczo-
nych na rysunku planu, przy czym dopusz-
cza siň wycinkň drzew chorych i obumar-
łych; 

9) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

10) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania zgodnie z § 9; 

11) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

12) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowywaniu terenów 
zgodnie z § 12; 

13) ustala siň zasady obsługi infrastrukturņ 
techniczna zgodnie z § 15; 

14) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16. 

4. Ustala siň dla terenów 2.KD-L i 3.KD-L wy-
sokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, zwiņzanego z uchwaleniem planu  
na 0%. 

§ 24.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenów 4.KD–D÷11.KD-D zgodnie 
z rysunkiem planu. 

2. Dla terenów 4.KD–D÷11.KD-D ustala siň 
przeznaczenie droga publiczna dojazdowa. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenów dla terenów 4.KD–D÷11.KD-D: 

1) ustala siň szerokoŌń drogi w liniach rozgra-
niczajņcych: 

a) dla terenów 5.KD-D i 10.KD–D÷11.KD-D 
nie mniej niŐ 10m oraz zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) dla terenów 4.KD-D i 6.KD–D÷9.KD-D nie 
mniej niŐ 12m oraz zgodnie z rysunkiem 
planu,; 

2) ustala siň przekrój jednojezdniowy drogi; 

3) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
formie chodników, co najmniej po jednej 
stronie drogi; 

4) dopuszcza siň realizacji ŌcieŐki rowerowej 
zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 1 pkt 2; 

5) dopuszcza siň prowadzenie ruchu rowero-
wego wspólnie z ruchem kołowym wzdłuŐ 
jezdni jasko wydzielonego pasa ruchu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni niewy-
korzystanych pod urzņdzenia drogowe oraz 
naziemnych obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

7) dopuszcza siň na terenie realizacje obiek-
tów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
niekolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi, za zgodņ i na wa-
runkach zarzņdcy drogi; 

8) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

9) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania zgodnie z § 9; 

10) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

11) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowywaniu terenów 
zgodnie z § 12; 

12) ustala siň zasady obsługi infrastrukturņ 
techniczna zgodnie z § 15; 

13) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16. 

4. Ustala siň dla terenów 4.KD–D÷11.KD-D 
wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej nalicze-
niu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, zwiņzanego z uchwaleniem pla-
nu na 0%. 

§ 25.1. Ustala siň oznaczenie i symbol prze-
znaczenia dla terenu 12.KD-Z zgodnie z rysun-
kiem planu. 
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2. Dla terenu 12.KD-Z ustala siň przeznacze-
nie droga publiczna zbiorcza. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
dla terenu 12.KD-Z: 

1) ustala siň linie rozgraniczajņce, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) ustala siň przekrój jednojezdniowy drogi; 

3) nakazuje siň realizacjň fragmentu drogi 
zbiorczej zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala siň powiņzanie poprzez skrzyŐowania 
z drogņ 11.KD-D zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

5) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni niewy-
korzystanych pod urzņdzenia drogowe oraz 
naziemnych obiektów i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej; 

6) dopuszcza siň na terenie realizacjň obiek-
tów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
niekolidujņcej z istniejņcymi i planowanymi 
urzņdzeniami drogowymi; 

7) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów zgodnie z § 7; 

8) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego prze-
strzeŊ publicznņ, obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania zgodnie z § 9; 

9) ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10; 

10) ustala siň zasady szczególne przy inwesto-
waniu i zagospodarowywaniu terenów 
zgodnie z § 12; 

11) ustala siň zasady obsługi infrastrukturņ 
techniczna zgodnie z § 15; 

12) ustala siň zasady tymczasowego zagospo-
darowania zgodnie z § 16. 

4. Ustala siň dla terenu 12.KD-Z wysokoŌń 
stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu jednora-
zowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci, zwiņzanego z uchwaleniem planu na 0%. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Kampinos. 

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

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

dr inż. Monika Ciurzyńska 
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