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UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/09 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 30 września 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa. 

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 póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 
10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały nr 
XXIII/183/08 Rady Miasta Şyrardowa z dnia  
29 maja 2008r. o przystņpieniu do sporzņdzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Şyrardowa zatwierdzone-
go uchwałņ nr XXXVI/292/05 Rady Miejskiej Şy-
rardowa z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Şyrardowa, obejmujņ-
cego obszar ograniczony ulicami: Topolowņ, Ja-
śminowņ, Poprzecznņ, Olszowņ po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Şyrardowa zatwierdzonego uchwałņ nr 
XVI/126/99 Rady Miejskiej Şyrardowa z dnia  
30 grudnia 1999r., Rada Miasta Şyrardowa, 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Şyrar-
dowa obszaru ograniczonego ulicami: Topolowņ 
Jaśminowņ, Poprzecznņ, Olszowņ zwany dalej 
planem, którego granice określa rysunek zmiany 
planu w skali 1:1000. 

§ 2. Integralnņ czňściņ uchwały sņ: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stano-
wiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia dotyczņce uwag do projektu 
planu, zgłoszonych w czasie wyłoşenia, stano-
wiņce załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. Na rysunku zmiany planu obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 

1) granice obszaru objňtego planem w obrňbie, 
którego obowiņzujņ ustalenia; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, które pokrywajņ siň z granicami planu; 

3) przeznaczenie terenu - określone symbolem; 

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne; 

5) odległości elementów zagospodarowania 
zwymiarowanych na rysunku zmiany planu. 

§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia - rozumie siň nieprzekraczalnņ granicň 
przestrzennego rozwoju przeznaczenia okre-
ślonego dla danego terenu oraz określonych 
warunków i zasad; 

2) przeznaczeniu terenu - rozumie siň określone 
dla terenu zagospodarowanie i rodzaj zabudo-
wy; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - rozumie siň 
liniň regulujņcņ zabudowň terenu, w której 
mogņ byń umieszczane fronty budynków lub 
ich czňści bez jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczajņcej drogi (ulicy); 

4) terenie - naleşy rozumień obszar planu wydzie-
lony liniami rozgraniczajņcymi, bňdņcymi jed-
nocześnie granicami obszaru objňtego planem, 
dla którego określone jest przeznaczenie, wa-
runki i zasady zagospodarowania, obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej i komunika-
cji, oznaczony symbolem przeznaczenia; 

5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-
şy przez to rozumień definicjň w interpretacji 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) ustaleniu - rozumie siň reguły i zasady, które 
muszņ byń przestrzegane i realizowane; 

7) dopuszczeniu - rozumie siň moşliwośń rozwiņ-
zań lub realizacji określonej dopuszczonej for-
my zagospodarowania. 

§ 5.1. W zmianie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Şyrardowa, 
ustala siň teren o przeznaczeniu pod usługi sportu 
i rekreacji oznaczony symbolem US. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 163 – 31539 – Poz. 4771 
 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 obowiņ-
zuje: 

1) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja obiektów, budowli i urzņdzeń 
zwiņzanych z rekreacjņ i wypoczynkiem oraz 
sportem o charakterze osiedlowym, 

b) zabudowa zwiņzana z obsługņ funkcji o po-
wierzchni zabudowy nie przekraczajņcej 
10% powierzchni terenu, 

c) wysokośń budynków do 8,0m n.p.t. w naj-
wyşszym punkcie przekrycia, dach wielo-
spadowy w tym dwuspadowy o nachyleniu 
połaci dachowych do 35°, 

d) usytuowanie budynków wzglňdem ulic ota-
czajņcych obszar wg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

e) korzystanie z obiektów i urzņdzeń sporto-
wych nie powinno stanowiń utrudnienia i 
zagroşenia dla uşytkowników otaczajņcych 
ulic, 

f) zasłanianie lub wygradzanie poszczegól-
nych urzņdzeń, boisk itp. o wysokości za-
słony, przegrody, ogrodzenia stosownie do 
potrzeb i powierzchni wypełnienia do 10%; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska, przyrody, i 
krajobrazu kulturowego: 

a) obowiņzuje zachowanie minimum 25% po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej w 
stosunku do powierzchni terenu, 

b) teren pod wzglňdem dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku zalicza siň do 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

c) imprezy sportowe ich wielkośń i charakter 
winny uwzglňdniań sņsiedztwo terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
chronionej akustycznie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej -nie 
ustala siň; 

4) teren nie zalicza siň do obszaru przestrzeni 
publicznej; 

5) w terenie planu nie wystňpujņ warunki do two-
rzenia siň zagroşeń zwiņzanych z niebezpie-
czeństwem powodzi i osuwaniem siň mas 
ziemnych i nie wystňpujņ wymienione zagro-
şenia; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości - teren naleşy traktowań 
jako jednņ działkň inwestycyjnņ; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu -z ulic ota-
czajņcych nie objňtych planem, 

b) zapotrzebowanie na miejsca postojowe - nie 
ustala siň, poniewaş przedmiotowy obszar 
planu posiada charakter ośrodka sportowe-
go osiedlowego, stņd nie przewiduje siň 
zmotoryzowanych uşytkowników, 

c) obszar winien byń wyposaşony w sień 
oświetleniowņ w oparciu o rozbudowň ist-
niejņcej w otaczajņcych ulicach sień oświe-
tleniowņ, 

d) w terenie mogņ byń realizowane ponadto 
inne media infrastruktury technicznej -
wodociņg, kanalizacja sanitarna i deszczo-
wa, elektroenergetyka w tym stacja trans-
formatorowa - stosownie do zapotrzebowa-
nia w oparciu o rozbudowň miejskich sys-
temów: wodociņgowego, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej oraz istniejņce i projek-
towane linie niskiego napiňcia, 

e) wody opadowe z terenów utwardzonych 
mogņ byń odprowadzane na tereny zieleni, 

f) w terenie naleşy zapewniń pojemniki na od-
pady stałe z zapewnieniem ich selektywnej 
zbiórki i wywóz na wysypisko na podstawie 
stosownej umowy; 

8) nie określa siň terminu, do którego zagospoda-
rowanie, urzņdzenie i uşytkowanie terenu mo-
şe byń wykonywane; 

9) określa siň stawkň procentowņ słuşņcņ nalicza-
niu opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości spowodowanego uchwaleniem planu w 
wysokości - 0%, 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVI/292/05 Rady 
Miejskiej Şyrardowa z dnia 30 czerwca 2005r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Şyrardowa, 
obejmujņcego obszar ograniczony ulicami: Topo-
lowņ, Jaśminowņ, Poprzecznņ, Olszowņ w zakre-
sie obszaru objňtego niniejszņ zmianņ planu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Şyrardowa: 

Sławomir Suski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXVIII/312/09 

Rady Miasta Şyrardowa 
z dnia 30 września 2009r. 

 
Rozstrzygniňcia 

dotyczņce uwag zgłoszonych w czasie wyłoşenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Şyrardowa zatwierdzonego uchwałņ nr XXXVI/292/05 Rady Miejskiej Şyrardowa  
z dnia 30 czerwca 2005r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Şyrardowa, obejmujņcego obszar ograniczony ulicami: Topolowņ, Jaśminowņ, Poprzecznņ, Olszowņ, 
do publicznego wglņdu 

W okresie wyłoşenia w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do pu-
blicznego wglņdu w dniach od 27 maja 2009r. do 17 czerwca 2009r., jak równieş w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłoşenia tj. do 1 lipca 2009r. do w/w projektu zmiany planu nie zgłoszono uwag. 
 

Przewodniczņcy Rady Miasta Şyrardowa: 
Sławomir Suski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXVIII/312/09 

Rady Miasta Şyrardowa 
z dnia 30 września 2009r. 

 
Sposób realizacji 

zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Şyrardowa zatwier-
dzonego uchwałņ nr XXXVI/292/05 Rady Miejskiej Şyrardowa z dnia 30 czerwca 2005r., w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Şyrardowa, obejmujņcego obszar        
ograniczony ulicami: Topolowņ, Jaśminowņ, Poprzecznņ, Olszowņ, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşņ do zadań własnych miasta oraz zasady ich finansowania. 

Za podstawň przyjňcia do realizacji zadań określonych w § 5. 2 pkt 7) w/w zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, które naleşņ do zadań własnych miasta, stanowiń bňdņ zapisy Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego dla miasta Şyrardowa, zatwierdzonego w trybie uchwały Rady Miasta Şyrar-
dowa. 

Określenie terminów przystņpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalane bňdzie według kryteriów i 
zasad przyjňtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Finansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej odbywań siň 
bňdzie przy pełnym lub czňściowym udziale środków budşetowych. 
 

Przewodniczņcy Rady Miasta Şyrardowa: 
Sławomir Suski 
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