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UCHWAŁA Nr 480/XXXVI/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 27 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu wsi Dębówka – grunty wspólnoty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) w związku z uchwałą nr 390/XXX/2005 Rady 
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 marca 2005r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu wsi Dćbówka – grunty wspólno-
ty po stwierdzeniu, şe niniejszy plan jest zgodny z 
zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Góra Kalwaria, przyjćtego uchwałą nr 
700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 13 września 2006r. Rada Miejska w Górze 
Kalwarii uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dć-
bówka – grunty wspólnoty w gminie Góra Kalwa-
ria, zwany dalej planem, składający sić z: 

1) czćści tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) czćści graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu – za-
łącznik nr 2 do uchwały; 

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

§ 2. Planem objćto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1: 1000, stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i bćdą-
cy jej integralną czćścią. 

 

 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o róşnych funkcjach lub róş-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrćbnych przepisów; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej; 

9) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów; 

10) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Plan nie ustala ze wzglćdu na ich brak w ob-
szarze objćtym planem: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

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

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych; 

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
zagroşonych osuwaniem sić mas ziemnych; 
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6) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

§ 4.1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objćtego planem. 

2. Nastćpujące ustalenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu określone symbolem 
literowym i cyfrowym; 

5) oznaczenie rowów melioracyjnych do prze-
budowy. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2, w tym oznaczenia obowią-
zujące na podstawie przepisów odrćbnych: 

1) oznaczenie stref obszarów zdrenowanych, 

mają charakter postulatywny bądŝ informacyjny. 

§ 5. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiązują łącznie z odpowiednimi ustaleniami 
ogólnymi. 

Rozdział 2 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

2) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć granicć pomićdzy terenami o róş-
nym sposobie uşytkowania, zagospodarowa-
nia lub róşnym przeznaczeniu; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaşać na danym obszarze, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niş podsta-
wowe dopuszczone na warunkach określo-
nych w planie; 

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

6) obiektach produkcyjnych z zakresu lekkiej 
produkcji wysokich technologii – naleşy przez 
to rozumieć obiekty produkcyjne w których 
prowadzona jest działalność z zakresu skła-
dania i montaşu sprzćtu elektronicznego, 
urządzeń dla telekomunikacji, optyki, urzą-
dzeń numerycznych i komputerów, wraz z 
obiektami i urządzeniami o charakterze ba-
dawczo - rozwojowym w zakresie prowadzo-
nej działalności; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć linie określające najmniej-
szą dopuszczalną odległość zewnćtrznego lica 
ściany budynku w stosunku do: 

- linii rozgraniczających; 

- istniejących granic działki; 

- obiektów terenowych, w tym w szczegól-
ności górnych krawćdzi skarp rowów me-
lioracyjnych; 

8) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną ilość kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego do najwyşszego punktu 
przekrycia dachu, 

9) powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni budynków połoşo-
nych w obrćbie działki budowlanej lub terenu 
inwestycji liczoną jako rzut pionowy ze-
wnćtrznych krawćdzi budynków na po-
wierzchnić tej działki; 

10) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą nieprzekraczalną wartość procen-
tową stosunku powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego działki budowlanej do całkowi-
tej powierzchni tej działki, 

11) maksymalnym wskaŝniku intensywności za-
budowy – naleşy przez to rozumieć nieprze-
kraczalną wartość ilorazu sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji naziem-
nych mierzonych po obrysie zewnćtrznym 
wszystkich budynków zlokalizowanych na te-
renie działki budowlanej do powierzchni tej 
działki; 

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

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy-
şe przydroşne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektu-
ry ogrodowej, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 208 – 38148 – Poz. 6230 
 

c) obiekty uşytkowe słuşące rekreacji codzien-
nej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki; 

13) reklamie - naleşy przez to rozumieć grafikć 
umieszczaną na materialnym podłoşu lub 
formć przestrzenną niosącą przekaz informa-
cyjno-reklamowy (zawierającą informacjć o 
towarach, usługach lub poşądanych zacho-
waniach); 

14) szyldzie - naleşy przez to rozumieć zewnćtrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsićbiorcć działalności gospodar-
czej, zawierające oznaczenie przedsićbiorcy 
(firmy lub nazwy) ze wskazaniem formy 
prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – 
imić i nazwisko, nazwć oraz zwićzłe określe-
nie przedmiotu wykonywanej działalności go-
spodarczej; 

15) instalacjach grzewczych ekologicznie czystych 
– naleşy przez to rozumieć instalacje i urzą-
dzenia do wytwarzania ciepła, które nie po-
wodują przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji zanieczyszczeń do środowiska; takimi 
instalacjami są te, w których paliwami lub 
nośnikami energii są m.in. energia elektrycz-
na, olej niskosiarkowy, gaz ziemny, energia 
cieplna ziemi, energia słoneczna; do takich 
instalacji mogą być zaliczone równieş kominki 
opalane drewnem i wćglem; 

16) przedsićwzićciu mogącym znacząco oddzia-
ływać na środowisko – naleşy przez to rozu-
mieć zamierzenie budowlane lub inną inge-
rencjć w środowisko polegającą na prze-
kształceniu lub zmianie sposobu wykorzysta-
nia terenu, w tym równieş wydobywania ko-
palin, dla których: 

- wymagane jest sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, 

- moşe być wymagane sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowi-
ska. 

Rozdział 3 
Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenów  
na całym obszarze objętym planem 

§ 7. Na całym obszarze objćtym planem: 

1) dopuszcza sić realizacjć funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowa-
nia terenów określonymi w rozdziale 4 oraz 
wprowadza sić realizacjć układu drogowo-
ulicznego według ustaleń rozdziału 5 i elemen-

tów infrastruktury technicznej według ustaleń 
rozdziału 6 uchwały; 

2) ustala sić, şe lokalizowanie zadań dla realizacji 
celów publicznych w rozumieniu ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 
jest moşliwe w ramach funkcji i zasad zago-
spodarowania dopuszczonych niniejszym pla-
nem, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów. 

§ 8. Zakazuje sić tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów, w tym 
równieş lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych z wyjątkiem: 

1) wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub 
sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z 
dotychczasowym uşytkowaniem; 

2) obiektów tymczasowych lokalizowanych na 
potrzeby prowadzenia budów w obrćbie działki 
budowlanej, na której realizowana jest inwe-
stycja docelowa, w czasie waşności pozwolenia 
na budowć. 

§ 9. Ustala sić linie rozgraniczające tereny o 
róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach za-
gospodarowania określone na rysunku planu. 

§ 10. Ustala sić nastćpujące podstawowe prze-
znaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonych symbolem przeznacze-
nia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny produkcji i usług – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia P/U; 

2) tereny lasów - oznaczone symbolem przezna-
czenia ZL; 

3) tereny dolesień- oznaczone symbolem prze-
znaczenia ZLD; 

4) tereny zieleni naturalnej – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZNn; 

5) tereny wód śródlądowych - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia WS; 

6) tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu 
przyspieszonego - oznaczone symbolem prze-
znaczenia KD-GP; 

7) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej - 
oznaczone symbolem przeznaczenia KD-L; 

8) tereny dróg publicznych drogi dojazdowej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KD-D. 

§ 11.1. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy określone na rysunku planu. 
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2. Wszelka zabudowa na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy mu-
si być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje sić loka-
lizacjć budynków na działce zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i z uwzglćdnieniem wszyst-
kich ustaleń planu. 

4. Na terenach objćtych planem zasady kształ-
towania zabudowy określa sić nastćpująco: 

1) maksymalna wysokość zabudowy - zgodnie ze 
wskaŝnikami określonymi dla poszczególnych 
terenów; 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, masztów, anten oraz innych budowli 
o podobnym charakterze (obiektów budowla-
nych nie bćdących budynkami). 

§ 12. Ustala sić zasady dotyczące realizacji 
ogrodzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny być 
sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym şe 
dopuszcza sić: 

a) ich miejscowe wycofanie w głąb działki w 
przypadku konieczności ominićcia istnieją-
cych przeszkód (np. drzew, urządzeń infra-
struktury technicznej itp.) oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych, 

b) ich wycofanie do linii elewacji budynków w 
przypadku realizacji od strony drogi pu-
blicznej ogólnodostćpnych placów parkin-
gowych dla samochodów osobowych lub 
ogólnodostćpnej przestrzeni reprezentacyj-
nej; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokości mniejszej niş 10m. 
muszą zostać cofnićte o minimum 2,0m w sto-
sunku do linii rozgraniczającej ustalonej w pla-
nie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać 
sić na zewnątrz działki; 

4) maksymalna wysokość ogrodzenia nie moşe 
przekraczać 4,0 metra od poziomu terenu; 

5) linia ogrodzeń nie moşe przekraczać linii roz-
graniczającej ulicy ustalonej w planie; 

6) na terenach baz z placami składowymi nakazu-
je sić stosowanie ogrodzeń pełnych z wyłącze-
niem płotów z elementów prefabrykowanych; 

7) zakazuje sić lokalizacji ogrodzeń z prefabryko-
wanych elementów betonowych; 

8) linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości 
min. 0,5m od gazociągu. 

§ 13.1. Dopuszcza sić lokalizacjć wolnostoją-
cych reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych, o powierzchni wićkszej niş 18,0m2, w pasie 
terenu o szerokości 30,0 metra od południowej 
linii rozgraniczającej drogi krajowej nr 50, pod 
warunkiem, şe: 

1) reklama dotyczy działalności prowadzonej na 
działce budowlanej, na której jest zlokalizowa-
na; 

2) na jednej działce budowlanej zrealizowana 
zostanie tylko jedna reklama. 

2. Dopuszcza sić lokalizacjć wolnostojących re-
klam, o powierzchni nie wićkszej niş 18,0m2 w 
pasach o szerokości 10,0 metra wzdłuş dróg lokal-
nych, pod warunkiem, şe: 

1) reklama dotyczy działalności prowadzonej na 
działce budowlanej, na której jest zlokalizowa-
na; 

2) na jednej działce budowlanej zrealizowana 
zostanie tylko jedna reklama. 

3. Na pozostałej czćści obszaru objćtego pla-
nem zakazuje sić umieszczania wolnostojących 
znaków informacyjno-plastycznych i reklam, z 
wyjątkiem znaków informacyjnych o powierzchni 
nie wićkszej niş 3m2, skoordynowanych z wej-
ściami i wjazdami do budynków, informujących o 
funkcjach poszczególnych budynków lub ich czć-
ści. 

4. Na całym obszarze objćtym planem dopusz-
cza sić lokalizowanie reklam, szyldów i znaków 
informacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury pod 
warunkiem, şe: 

1) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekro-
czy 18m2, z wyjątkiem pojedynczej reklamy dla 
kaşdej inwestycji, zlokalizowanej na elewacji 
głównego budynku, związanej z działalnością 
prowadzoną na działce budowlanej; 

2) reklamy bćdą dotyczy działalności prowadzo-
nej na działce budowlanej, na której zostaną 
zlokalizowane; 

3) reklamy zostaną umieszczone w miejscu prze-
widzianym na ten cel w projekcie technicznym 
budynku. 

5. Zakazuje sić umieszczania reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasićgu ich koron; 

2) na budowlach i urządzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.). 
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6. Ustalenia pkt 1-5 nie dotyczą miejskiego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 

Ustalenia w zakresie scalania 

i podziału nieruchomości 

§ 14.1. Ustala sić podział terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi na działki budow-
lane pod warunkiem zachowania szczegółowych 
ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione 
nastćpujące warunki: 

1) dopuszcza sić podział terenu na działki budow-
lane zgodnie z normatywami ustalonymi dla 
poszczególnych terenów; 

2) nakazuje sić wydzielenie niezbćdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi działek. 

2. Dopuszcza sić wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w przepisach 
szczegółowych wyłącznie: 

1) w celu wydzielenia działki, na której bćdzie 
zlokalizowany obiekt infrastruktury technicznej; 

2) w celu wydzielenia działki, na której bćdzie 
zlokalizowany dojazd do nowoprojektowanych 
działek budowlanych. 

3. W przypadku prowadzenia kompleksowych 
przekształceń własnościowych dla poszczególnych 
terenów, tj. scaleń i podziału nieruchomości w 
celu uzyskania powierzchni działek geodezyjnych 
zgodnych z parametrami działek budowlanych 
zawartych w ustaleniach szczegółowych, ustala 
sić şe: 

1) kąt połoşenia granic działek ewidencyjnych do 
linii rozgraniczającej dróg bćdzie sić mieścił w 
przedziale 75º – 105º; 

2) minimalna szerokość dróg powstałych w wyni-
ku takich przekształceń wyniesie 10,0m. 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska, 
przyrody i krajobrazu 

§ 15.1. Wskazuje sić Warszawski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu, obejmujący cały obszar objć-
ty planem, w którym obowiązują przepisy zawarte 
w dokumencie powołującym ten obszar oraz 
przepisy o ochronie środowiska. 

2. Ustala sić, şe na całym obszarze objćtym 
planem obowiązują nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania środowiska: 

1) nie dopuszcza sić naruszania istniejących na 
obszarze objćtym planem obszarów leśnych, z 
wyjątkiem tych, które otrzymały zgodć właści-
wych organów na zmianć przeznaczenia grun-
tów leśnych na cele nieleśne, 

2) zakazuje sić lokalizacji w obszarze objćtym 
planem przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, za wyjątkiem ele-
mentów niezbćdnych dla prawidłowego funk-
cjonowania gminnych i ponadlokalnych sys-
temów inşynieryjnych, oraz których lokalizacja 
bćdzie zgodna z ustaleniami szczegółowymi 
dla poszczególnych terenów; 

3) wprowadza sić ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód 
oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do 
sieci miejskich po ich realizacji; 

4) w celu ochrony powietrza ustala sić zaopatrze-
nie w ciepło na obszarze objćtym planem w 
oparciu o instalacje grzewcze ekologicznie czy-
ste; 

5) dla terenów zieleni leśnej i naturalnej ustala sić 
obowiązek zachowania walorów środowiska 
przyrodniczego, a przede wszystkim zachowa-
nie istniejącej zieleni wysokiej, w tym: lasów, 
pojedynczych drzew oraz zadrzewień przydroş-
nych i związanych z ciekami wodnymi; 

6) w przypadku konieczności usunićcia pojedyn-
czych drzew lub krzewów z zadrzewień przy-
droşnych lub śródpolnych lub przydroşnych 
ustala sić nakaz dokonywania nasadzeń kom-
pensujących; 

7) ustala sić obowiązek zapewnienia odpowied-
niej ilości miejsca dla pojemników na odpady 
w granicach działki, z obowiązkiem selektywnej 
zbiórki odpadów; 

8) ustala sić minimalną wielkość działki zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów; 

9) ustala sić minimalny wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla 
poszczególnych terenów. 

Zasady zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

§ 16.1. Ustala sić przebudowć istniejącej sieci 
rowów melioracyjnych, dopuszczając ich przenie-
sienie w sąsiedztwo układu komunikacyjnego 
wyznaczonego na rysunku planu. 

2. W odniesieniu do obszarów zmeliorowanych 
ustala sić: 

1) projekty zagospodarowania działki naleşy 
uzgodnić z właściwym zarządcą urządzeń me-
lioracyjnych; 

2) zakazuje sić wznoszenia nad rurociągami dre-
narskimi budowli oraz wykonywania nad nimi 
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nawierzchni nieprzepuszczalnych z uwzglćd-
nieniem ustaleń pkt 3; 

3) ustala sić przebudowć i rozbudowć systemu 
drenarskiego przed zainwestowaniem terenu w 
sposób i na warunkach uzgodnionych z zarząd-
cą urządzeń melioracyjnych; 

4) zakazuje sić zasypywania i przekrywania istnie-
jących rowów melioracyjnych, do czasu ich 
przebudowy; 

5) ustalenia pkt 2 i 4 nie dotyczą budowy przepu-
stów pod drogami i dojazdami do działek oraz 
kładek dla pieszych; 

6) dopuszcza sić poszerzanie i pogłćbianie istnie-
jących cieków i rowów melioracyjnych po 
uzgodnieniu z właściwym zarządcą urządzeń 
melioracyjnych; 

7) ustala sić zakaz lokalizowania ogrodzeń w od-
ległości mniejszej niş 3 m od górnej krawćdzi 
rowu melioracyjnego; 

8) naleşy zapewnić dostćp do rowów dla słuşb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjć oraz 
słuşb ratowniczych; 

9) dla terenów nieobjćtych siecią melioracji do-
puszcza sić realizacjć urządzeń odwadniających 
na warunkach i w uzgodnieniu z właściwym za-
rządcą urządzeń melioracyjnych 

3. Wskazuje sić zasićg strefy potencjalnego 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu od 
trasy komunikacyjnej, wynoszący od drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KDGP – 60,0 
metrów, licząc w kaşdą stronć od krawćdzi jezdni. 

4. Na terenach połoşonych w zasićgu strefy o 
której mowa w ust. 3 i oznaczonej na rysunku pla-
nu, ustala sić obowiązek zastosowania w zabu-
dowie przeznaczonej na stały pobyt ludzi rozwią-
zań ograniczających uciąşliwości. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia 

dla poszczególnych terenów 

§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.ZL. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 1.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównowaşonej go-
spodarki leśnej. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.ZLD. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 2.ZLD jest docelowo zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz wprowadzenia zalesień zgodnie z pla-
nami urządzenia lasów; 

2) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
zasadami trwale zrównowaşonej gospodarki 
leśnej. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.WS. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 3.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.ZLD. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 4.ZLD jest docelowo zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz wprowadzenia zalesień zgodnie z pla-
nami urządzenia lasów; 

2) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
zasadami trwale zrównowaşonej gospodarki 
leśnej. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.WS. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 5.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.ZLD. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 6.ZLD jest docelowo zieleń leśna. 

2. Ustala sić, şe przeznaczeniem uzupełniającym 
są wody powierzchniowe. 
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz wprowadzenia zalesień zgodnie z pla-
nami urządzenia lasów; 

2) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną, z wyjątkiem inwestycji związanych 
z odwodnieniem gruntów; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
zasadami trwale zrównowaşonej gospodarki 
leśnej. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.ZLD. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 7.ZLD jest docelowo zieleń leśna. 

2. Ustala sić, şe przeznaczeniem uzupełniającym 
są wody powierzchniowe. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz wprowadzenia zalesień zgodnie z pla-
nami urządzenia lasów; 

2) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną, z wyjątkiem inwestycji związanych 
z odwodnieniem gruntów; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
zasadami trwale zrównowaşonej gospodarki 
leśnej. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.P/U: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu są: 

1) usługi bez blişszego określenia ich profilu; 

2) obiekty produkcyjne z zakresu lekkiej pro-
dukcji wysokich technologii; 

3) obiekty magazynowo – składowe. 

2. Ustala sić, şe przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty administracyjno – socjalne 
towarzyszące obiektom o funkcji podstawowej. 

3. Ustala sić, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni uşytko-
wej powyşej 1.000m2; 

2) zabudowa mieszkaniowa, zarówno w formie 
samodzielnych obiektów jak i lokali wbu-
dowanych w bryły budynków o przeznacze-
niu podstawowym lub uzupełniającym; 

3) obiekty zamieszkania zbiorowego. 

4. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala sić na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnćtrznych oraz miejsc selektywnej 

zbiórki odpadów niezbćdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

5. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
1.KD-GP, 

b) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
3.KD-L, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L, 

6. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala sić minimalna powierzchnić działki 
budowlanej wynoszącą 12.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niş 20,0m; 

3) ustala sić nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy: 

a) maksymalnie 3 kondygnacje i do 15,0 – 
dla zabudowy usługowej, 

b) maksymalnie do 18,0 m – dla budynków 
produkcyjnych i magazynowo - składo-
wych; 

4) ustala sić, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe być mniejsza niş 15%; 

5) ustala sić, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczać 60%; 

6) ustala sić maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.8. 

7. Ustala sić zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.KD-GP. 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP. 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L; 

3) odprowadzanie wód opadowych, po pod-
czyszczeniu, do kanalizacji deszczowej pro-
jektowanej w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP. 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L, 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii zgodnie z ustaleniami para-
grafu nr 47; 
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5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której są 
wytwarzane, na wysypisko komunalne bądŝ 
do zakładu utylizacji. 

8. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.KD-GP (jej jezdni 
serwisowe), 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bćdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w paragrafie nr 40. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją nastćpujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej; 

b) dróg i parkingów wewnćtrznych; 

c) inwestycji zgodnych z ustaleniami ust. 1  
i 2. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 9.P/U: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu są: 

1) obiekty produkcyjne z zakresu lekkiej pro-
dukcji wysokich technologii., 

2) usługi bez blişszego określenia ich profilu; 

3) obiekty magazynowo – składowe. 

2. Ustala sić, şe przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty administracyjno – socjalne 
towarzyszące obiektom o funkcji podstawowej. 

3. Ustala sić, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni uşytko-
wej powyşej 1.000m2; 

2) zabudowa mieszkaniowa, zarówno w formie 
samodzielnych obiektów jak i lokali wbu-
dowanych w bryły budynków o przeznacze-
niu podstawowym lub uzupełniającym; 

3) obiekty zamieszkania zbiorowego. 

4. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala sić na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnćtrznych oraz miejsc selektywnej 

zbiórki odpadów niezbćdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

5. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
3.KD-L, 

c) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L, 

d) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-D. 

6. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala sić minimalna powierzchnić działki 
budowlanej wynoszącą 11.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niş 20,0m; 

3) ustala sić nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy: 

a) maksymalnie 3 kondygnacje i do 15,0 – 
dla zabudowy usługowej; 

b) maksymalnie do 18,0m – dla budynków 
produkcyjnych i magazynowo - składo-
wych; 

4) ustala sić, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe być mniejsza niş 15%; 

5) ustala sić, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczać 60%; 

6) ustala sić maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.8. 

7. Ustala sić zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L; 

3) odprowadzanie wód opadowych, po pod-
czyszczeniu, do kanalizacji deszczowej pro-
jektowanej w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii zgodnie z ustaleniami para-
grafu nr 47; 
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5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której są 
wytwarzane, na wysypisko komunalne bądŝ 
do zakładu utylizacji. 

8. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L, 3.KD-L, 
4.KD-L i 5.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bćdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w paragrafie nr 40. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją nastćpujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnćtrznych, 

c) inwestycji zgodnych z ustaleniami ust. 1  
i 2. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 
10.P/U: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu są: 

1) obiekty produkcyjne z zakresu lekkiej pro-
dukcji wysokich technologii., 

2) usługi bez blişszego określenia ich profilu; 

3) obiekty magazynowo – składowe. 

2. Ustala sić, şe przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty administracyjno – socjalne 
towarzyszące obiektom o funkcji podstawowej. 

3. Ustala sić, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni uşytko-
wej powyşej 1.000m2; 

2) zabudowa mieszkaniowa, zarówno w formie 
samodzielnych obiektów jak i lokali wbu-
dowanych w bryły budynków o przeznacze-
niu podstawowym lub uzupełniającym; 

3) obiekty zamieszkania zbiorowego, 

4. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala sić na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 

wewnćtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbćdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

5. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
3.KD-L, 

c) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-D, 

d) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-D, 

6. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala sić minimalna powierzchnić działki 
budowlanej wynoszącą 10.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niş 20,0m; 

3) ustala sić nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy: 

a) maksymalnie 3 kondygnacje i do 15,0 – 
dla zabudowy usługowej; 

b) maksymalnie do 18,0m – dla budynków 
produkcyjnych i magazynowo - składo-
wych; 

4) ustala sić, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe być mniejsza niş 15%; 

5) ustala sić, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczać 60%; 

6) ustala sić maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.8. 

7. Ustala sić zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L i 3.KD-L; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L i 3.KD-L; 

3) odprowadzanie wód opadowych, po pod-
czyszczeniu, do kanalizacji deszczowej pro-
jektowanej w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L i 3.KD-L; 
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4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii zgodnie z ustaleniami para-
grafu nr 47; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której są 
wytwarzane, na wysypisko komunalne bądŝ 
do zakładu utylizacji. 

8. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L, 3.KD-L, 
5.KD-D i 6.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bćdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w paragrafie nr 40. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnćtrznych, 

c) inwestycji zgodnych z ustaleniami ust. 1  
i 2. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 
11.P/U: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu są: 

1) obiekty produkcyjne z zakresu lekkiej pro-
dukcji wysokich technologii; 

2) usługi bez blişszego określenia ich profilu; 

3) obiekty magazynowo – składowe. 

2. Ustala sić, şe przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty administracyjno – socjalne 
towarzyszące obiektom o funkcji podstawowej. 

3. Ustala sić, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni uşytko-
wej powyşej 1.000m2; 

2) zabudowa mieszkaniowa, zarówno w formie 
samodzielnych obiektów jak i lokali wbu-
dowanych w bryły budynków o przeznacze-
niu podstawowym lub uzupełniającym; 

3) obiekty zamieszkania zbiorowego. 

4. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala sić na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnćtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbćdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu. 

5. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
3.KD-L, 

c) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-D. 

6. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala sić minimalna powierzchnić działki 
budowlanej wynoszącą 15.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niş 20,0m; 

3) ustala sić nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy: 

a) maksymalnie 3 kondygnacje i do 15,0 – 
dla zabudowy usługowej, 

b) maksymalnie do 18,0m – dla budynków 
produkcyjnych i magazynowo - składo-
wych; 

4) ustala sić, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe być mniejsza niş 15%; 

5) ustala sić, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczać 60%; 

6) ustala sić maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.8. 

7. Ustala sić zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L i 3.KD-L; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L i 3.KD-L; 

3) odprowadzanie wód opadowych, po pod-
czyszczeniu, do kanalizacji deszczowej pro-
jektowanej w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L i 3.KD-L; 
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4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii zgodnie z ustaleniami para-
grafu nr 47; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której są 
wytwarzane, na wysypisko komunalne bądŝ 
do zakładu utylizacji. 

8. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala sić obsługć komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L, 3.KD-L i 
6.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bćdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w paragrafie nr 40. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją nastćpujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnćtrznych, 

c) inwestycji zgodnych z ustaleniami ust. 1  
i 2. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 
12.ZNn: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 12.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielćgnacji zieleni. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 
13.ZNn: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 13.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielćgnacji zieleni. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 
14.ZNn: 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 14.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielćgnacji zieleni. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 
15.WS. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 15.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 
16.WS. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 16.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 
17.WS. 

1. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 17.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 
18.ZNn: 

3. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 18.ZNn jest zieleń naturalna. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 
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3) nakaz pielćgnacji zieleni. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 
19.WS. 

3. Ustala sić, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 19.WS są wody śródlądowe. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

Rozdział 5 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 36.1. Układ drogowo-uliczny stanowią ulice 
główna ruchu przyspieszonego, ulice lokalne i 
dojazdowe wyznaczone liniami rozgraniczającymi 
na rysunku planu, tworzące publiczny układ ko-
munikacyjny, 

2. W obszarze ustala sić nastćpujące ciągi ko-
munikacyjne: 

1) istniejąca droga krajowa oznaczona symbolem 
1.KD-GP, dla której ustala sić: 

a) jedynie południową linie rozgraniczającą 
oraz czćść pasa drogowego – zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

b) klasć ulicy głównej ruchu przyspieszonego, 

c) realizacjć jezdni serwisowej po południowej 
stronie jezdni głównych, 

d) realizacjć skrzyşowania na pełnych relacjach 
z ulicą oznaczona symbolem 2.KD-L; 

e) moşliwość realizacji bezkolizyjnych przejść 
dla pieszych; 

2) projektowana droga oznaczona symbolem 
2.KD-L, dla której ustala sić: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 
15,0m, 

b) klasć ulicy lokalnej, o przekroju jednojez-
dniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jedno-
stronnie; 

3) projektowana droga oznaczona symbolem 
3.KD-L, dla której ustala sić: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 
15,0m, 

b) klasć ulicy lokalnej, o przekroju jednojez-
dniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jedno-
stronnie; 

4) projektowana droga oznaczona symbolem 
4.KD-L, dla której ustala sić: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 
15,0m, 

b) klasć ulicy lokalnej, o przekroju jednojez-
dniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jedno-
stronnie; 

5) projektowana ulica oznaczona symbolem  
5.KD-D, dla której ustala sić: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 
10,0m, 

b) klasć ulicy dojazdowej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jedno-
stronnie. 

6) projektowana ulica oznaczona symbolem 
5.KD-D, dla której ustala sić: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 
10,0m, 

b) klasć ulicy dojazdowej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jedno-
stronnie. 

§ 37.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg/ulic ustala sić pasy terenu określone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnćtrznych 
nie oznaczonych na rysunku planu ustala sić min. 
szerokość – 8,0m. i obowiązek zakończenia pla-
cem manewrowym. 

§ 38. Dla terenów dróg publicznych ustala sić: 

1) nakaz stosowania w granicach jednego terenu 
jednakowych elementów wyposaşenia powta-
rzalnego, takiego jak ławki, latarnie, kosze na 
śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki itd 
itp., 

2) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i piesze-
go, 

3) nakaz dostosowania urządzeń słuşących do 
ruchu pieszego (chodników, pochylni, scho-
dów, przejść przez jezdnie) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

4) zakaz pozostawiania nie urządzonych po-
wierzchni (np. powierzchni z zielenią nie urzą-
dzoną, jezdni i chodników bez nawierzchni). 
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§ 39.1. Na terenach układu komunikacyjnego, 
wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego 
realizacji dopuszcza sić dotychczasowy sposób 
uşytkowania. 

2. Nakazuje sić podczyszczanie ścieków desz-
czowych przed ich odprowadzeniem z ulic układu 
podstawowego. 

3. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z ulic układu podstawowego po-
winny być odprowadzane poprzez system studni 
chłonnych do gruntu bądŝ teş do otwartych ro-
wów melioracyjnych, po uprzednim podczyszcze-
niu. 

§ 40.1. Potrzeby w zakresie parkowania inwe-
storzy i właściciele posesji zapewniają na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych 
wskaŝników, o których mowa w ust. 2. 

2. Ustala sić nastćpujące minimalne wskaŝniki 
miejsc postojowych dla parkingów i garaşy: 

1) dla usług i handlu oraz administracji – 30 sta-
nowisk / 1000m2 p.u. i 35 miejsc na 100 zatrud-
nionych, nie mniej jednak niş 3 miejsca na je-
den lokal, 

2) dla usług motoryzacyjnych: 

a) stacje paliw – 10m.p./obiekt, 

b) stacje obsługi, myjnie samochodowe itp. – 
5m.p./stanowisko robocze, 

3) dla zakładów pracy – proporcjonalnie 25m.p./ 
100 zatrudnionych, 

4) pozostałych usług – proporcjonalnie 3m.p. / 
kaşde 100m2 pow. uşytkowej, jednak nie mniej 
niş 2m.p./obiekt, 

5) dla obiektów magazynowych, handlu hurtowe-
go – 6m.p./1000m2 powierzchni magazynowej, 

6) dla obiektów produkcji - 2 miejsca parkingowe 
/ kaşde 100m2 powierzchni uşytkowej lub 35 
miejsc parkingowych na kaşdych 100 zatrud-
nionych. 

3. Miejsca parkingowe dla pojazdów typu TIR 
na terenach oznaczonych symbolami 8.P/U, 9.P/U, 
9.P/U i 10.P/U naleşy zapewnić w granicach działki 
budowlanej w zaleşności od potrzeb. 

Rozdział 6 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Ogólne zasady  
dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 41.1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: do-
celowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w 
wodć i odprowadzania ścieków do oczyszczalni 
gminnej. 

2. Dopuszcza sić stosowanie lokalnych rozwią-
zań uwzglćdniających wymogi prawa budowlane-
go i ochrony środowiska, w tym szczelnych szamb 
przydomowych, do czasu wprowadzenia zorgani-
zowanego systemu odprowadzania ścieków. 

3. Dla terenów nieobjćtych siecią melioracji 
dopuszcza sić realizacjć urządzeń odwadniających 
(w uzgodnieniu z zarządcą istniejącej sieci melio-
racyjnej oraz zarządcą sieci kanalizacyjnej). 

4. Dopuszcza sić lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ścieków czy 
stacje telekomunikacyjne na podstawie opraco-
wań technicznych, na całym obszarze objćtym 
planem, z wyjątkiem terenów lasów (ZL), bez ko-
nieczności zmiany niniejszego planu, pod warun-
kiem, şe ewentualna uciąşliwość tychşe nie bćdzie 
wykraczać poza granice terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny. 

5. W liniach rozgraniczających dróg naleşy re-
zerwować tereny dla infrastruktury technicznej. 

6. Przez tereny inne, niş przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (a 
wićc takşe przez tereny działek prywatnych), do-
puszcza sić prowadzenie liniowych elementów 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacjć związa-
nych z nimi urządzeń. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
şy - w miarć moşliwości - unikać kolizji z istnieją-
cymi elementami infrastruktury technicznej. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleşy je 
przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy 
uwzglćdnieniu uwarunkowań wynikających z 
przepisów szczególnych oraz warunków określo-
nych przez operatora (w tym w zakresie sposobu 
finansowania); w szczególności dotyczy to prze-
budowy napowietrznych linii energetycznych 
średniego napićcia na sieci kablowe. 

8. W ogrodzeniu naleşy sytuować szafki gazo-
we i energetyczne zapewniając do nich dostćp od 
strony ulicy. 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 42.1. Ustala sić docelowo zaopatrzenie ob-
szaru objćtego planem w wodć (dla celów komu-
nalnych i p. poş) z gminnej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujćcia wody połoşone poza 
obszarem objćtym planem. 

2. Ustala sić dostawć wody poprzez indywidu-
alne przyłącza na warunkach określonych przez 
zarządcć sieci. 
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3. Ustala sić, şe dla zapewnienia pewności do-
stawy wody na całym obszarze objćtym planem 
sieć wodociągowa projektowana bćdzie w ukła-
dzie zamknićtym, pierścieniowym. 

4. Ustala sić stosowanie hydrantów naziem-
nych. 

Kanalizacja 

§ 43.1. Ustala sić docelowe objćcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej projektowanej zabu-
dowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić gromadzenie ścieków w szczelnych 
podziemnych zbiornikach na nieczystości,. 

3. Ustala sić zakaz wprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ściekowych. 

4. Zgłaszając obiekt do uşytkowania inwestor 
zobowiązany jest do dostarczenia umów na wy-
wóz śmieci lub odbiór ścieków z działki budowla-
nej, zawartych z właściwymi jednostkami eksplo-
atacyjnymi. 

5. Ustala sić odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów produkcyjnych i przemysłowych oraz 
z parkingów i placów utwardzonych – do kana-
lizacji deszczowej po podczyszczeniu, 

2) z dróg publicznych siecią kanalizacji deszczo-
wej do rowów melioracyjnych lub studni 
chłonnych po podczyszczeniu. 

6. Ustala sić nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczających swoją ilością 
chłonność gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej. 

7. Ustala sić nakaz wyposaşenia instalacji słu-
şących dla odprowadzania i zrzutów wód opado-
wych w urządzenia podczyszczające. 

8. Plan nakazuje kształtowanie powierzchni 
działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny 
i ulice przed spływem wód opadowych. 

Elektroenergetyka 

§ 44.1. Zakłada sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną wszystkich terenów zainwestowania w 
oparciu o istniejące i projektowane stacje elektro-
energetyczne SN/nn. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w energić elektrycz-
ną poprzez budowć i rozbudowć sieci elektro-
energetycznych kablowych średniego i niskiego 
napićcia od istniejących systemów, w uzgodnie-
niu i na warunkach właściwego Zakładu Energe-
tycznego. 

3. Ustala sić zasilanie projektowanych obiek-
tów z sieci kablowych niskiego napićcia, prowa-
dzonych wzdłuş dróg/ulic, wyprowadzonych z 
istniejących i projektowanych stacji transfor-
matorowych. 

4. Ustala sić przebudowć istniejącej napo-
wietrznej sieci NN i SN na sieć kablową, prowa-
dzoną w drogach/ulicach, z dopuszczeniem w wy-
jątkowych przypadkach, w sytuacji braku moşli-
wości poszerzenia drogi/ulicy, prowadzenia sieci 
przez tereny prywatne. 

5. Dopuszcza sić zachowanie istniejących sieci 
napowietrznych do czasu ich przebudowy lub 
modernizacji. 

6. Dopuszcza sić realizowanie przyłączy do bu-
dynków, jako przyłączy napowietrznych realizo-
wanych od linii istniejących, do czasu ich przebu-
dowy. 

7. Ustala sić rezerwy terenu dla realizacji przy-
łączy do projektowanej zabudowy, w rozumieniu 
ustawy „Prawo energetyczne”, na terenach poło-
şonych w liniach rozgraniczających dróg/ulic. 

8. Dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowych dla nowych inwestycji na całym obszarze 
objćtym planem z wyjątkiem terenów lasów, 
oznaczonych symbolem ZL. 

Gazownictwo 

§ 45.1. Ustala sić zaopatrzenie zabudowy usłu-
gowej i produkcyjno-magazynowej w gaz ziemny 
do celów gospodarczych i ewentualnie grzew-
czych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć 
średniego ciśnienia, na warunkach określonych 
przez zarządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moşliwa, o ile speł-
nione bćdą warunki techniczno-ekonomiczne i 
zostaną zawarte odpowiednie porozumienia po-
mićdzy dostawcą i odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległości 
podstawowe zgodne z warunkami wynikającymi z 
przepisów szczególnych. 

4. Ustala sić zasadć prowadzenia projektowa-
nych gazociągów w pasach ulicznych wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi, w odległości min. 
0,5m od tych linii. 

5. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległo-
ści nie mniejszej niş 0,5m od gazociągu. 

6. Szafki gazowe winny być lokalizowane w 
miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią ga-
zową. 
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7. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i 
dróg znalazłyby sić pod jezdnią, naleşy przenieść 
w pas drogowy poza jezdnią na koszt inwestora 
budowy. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 46.1. Ustala sić wywóz nieczystości stałych 
na wysypisko gminne. 

2. Zakłada sić selektywną zbiórkć odpadów: w 
planach zagospodarowania działek naleşy wyzna-
czać miejsce do selektywnego składowania odpa-
dów w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, opróşnianych okresowo, w miarć 
potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie sto-
sownych umów. 

3. Docelowo plan przyjmuje odprowadzenie 
ścieków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

4. Tymczasowo ścieki sanitarne winny być 
wywoşone na podstawie umów zbiorowych lub 
indywidualnych do punktu zlewnego oczyszczalni 
ścieków. 

Ciepłownictwo 

§ 47.1. Ustala sić, şe istniejące i projektowane 
budynki bćdą posiadały własne, indywidualne 
ŝródła ciepła. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
objćtym planem w oparciu o instalacje grzewcze 
ekologicznie czyste. 

Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 48. Dla terenu objćtego planem do spraw 
wszczćtych przed dniem wejścia w şycie planu, a 

nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje sić 
ustalenia planu. 

§ 49. Do czasu realizacji nowego zagospoda-
rowania, zgodnego z zapisami dla poszczególnych 
terenów, dopuszcza sić dotychczasowe rolnicze 
wykorzystanie terenów 

§ 50. Do czasu wprowadzenia zorganizowane-
go systemu odprowadzania ścieków dopuszcza 
sić stosowanie lokalnych rozwiązań uwzglćdniają-
cych wymogi prawa budowlanego i ochrony śro-
dowiska, w tym szczelnych szamb 

§ 51. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić jednorazową opłatć od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości: 

1) 20% dla terenów P/U; 

2) 0% dla: 

a) terenów dróg publicznych (KD-GP, KD-L, 
KD-D), 

b) terenów lasów (ZL), 

c) terenów dolesień (ZLD), 

d) terenów wód śródlądowych (WS). 

§ 52. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 53. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Urzćdu Miasta i 
Gminy. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 480/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 27 paŝdziernika 2009r. 

 
 

Dotyczy § 12 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, şe w związku z obwieszczeniem z dnia 18 czerwca 2009r. o wyłoşeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dćbówka – grunty wspólnoty, nie 
wpłynćły uwagi do ww. planu miejscowego od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 480/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 27 paŝdziernika 2009r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
określa sić nastćpujący sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy. 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) – 
zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczających poszczególnych dróg 
publicznych, w tym wybudowanie drogi wraz z 
uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpo-
wiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszającymi uciąşliwość w rozumieniu 
przepisów ochrony środowiska, 

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

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşące do zadań własnych gminy to re-
alizacja dróg publicznych na terenach przeznaczo-

nych w planie pod taką funkcjć oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-
niach publicznych, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
sić postćpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stćpnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŝn. 
zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń pla-
nu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
określone w § 2 realizowane bćdą w sposób 
określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r., Nr 
153, poz. 1504 z póŝn. zm.). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, ujćtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148 z póŝn. zm.), przy czym: 

- wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Miejskiej, 

- wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
miasta i gminy uchwala sić w uchwale budşe-
towej; 

- inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budşeto-
wej. 

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

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji finansowane bćdą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodć i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środ-
ków własnych przedsićbiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego w oparciu o uchwalone przez 
Radć Miejską wieloletnie plany rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej lub 
przez budşet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na podstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1504 z póŝn. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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UCHWAŁA Nr 483/XXXVI/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 27 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
póŝn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 
paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, 
poz. 123, z póŝn. zm.2) Rada Miejska w Górze Kal-
warii uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Nadaje sić Statut Ośrodkowi Kultury w Gó-
rze Kalwarii stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

§ 3. Traci moc § 5 ust. 2 uchwały nr 
436/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie: likwidacji jed-
nostki budşetowej - Ośrodka Kultury w Górze 

Kalwarii i utworzeniu instytucji kultury Ośrodka 
Kultury w Górze Kalwarii. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 
dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2010r. 
 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 

2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2002r. Nr 41, poz. 364 z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 
1568, Nr 213, poz. 2081 z 2004r. Nr 11, poz. 96, nr 261, poz. 
2598 z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 z 2006r. 
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009r. Nr 62, poz. 504 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 
 


