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Załņcznik 
do regulaminu 

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO  
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŋCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZŅDOWYCH I PODMIOTÓW 

 
 Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 

 

1 Uchwała w sprawie 

 

 

2 Art.  

 

 Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treŌci nowego przepisu  
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisań należy: NOWY PRZEPIS) 

3  

 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy w Jastrzňbiu: 
Krzysztof Dzwonek 

 
 
 

7262 
72 62 

UCHWAŁA Nr XLII/366/10 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 20 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w wyko-
naniu uchwały nr XVIII/133/08 Rady Miasta 
MiŊsk Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2008r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta MiŊsk Mazowiecki, stwierdza-
jņc zgodnoŌń niniejszej zmiany planu z zapisami 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta MiŊsk Mazo-
wiecki, Rada Miasta MiŊsk Mazowiecki uchwala, 
co nastňpuje: 

 

 

 

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 

Obszar objňty planem 

1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
MiŊsk Mazowiecki uchwalonego uchwałņ nr 
XX/223/04 Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. opublikowanņ w Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 223 z 2004r. poz. 
5975 dla 17 obszarów, których granice okre-
Ōla rysunek planu. 

2. Objňte niniejszņ uchwałņ ustalenia w grani-
cach okreŌlonych jw., zwane sņ dalej zmianņ 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta MiŊsk Mazowiecki, a w 
skrócie planem. 
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3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1 (plansze nr 1.1 – 1.18) do ni-
niejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce za-
łņcznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do za-
daŊ własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Zakres stanowienia rysunku planu 

1. Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1)  granica obszaru objňtego planem; 

2)  linia rozgraniczajņca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania; 

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4)  obowiņzujņca linia zabudowy zwartej; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolami (6)MN, (12)MN, 
(17)MN; 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – oznaczone symbolami 
(1)MN/U, (3)MN/U, (7)MN/U, od (9)1MN/U do (9)3MN/U, (14)MN/U, (15) MN/U, (16)MN/U; 

7) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabu-
dowy usługowej – oznaczony symbolem (15)MW/MN/U; 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej – oznaczone symbolami 
(2)MW/U, (4)MW/U, (5)MW/U, (8)MW/U, (10)MW/U, (11)MW/U, od (13)1MW/U do (13)2MW/U, 
(15)MW/U; 

9) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz obsługowo- techniczny – oznaczony 
symbolem (8)P; 

10) teren dróg publicznych – ulica zbiorcza – oznaczona symbolami (15)KDZ; 

11) teren dróg publicznych – ulica lokalna – oznaczona symbolem (11)KDL; 

12) tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe – oznaczone symbolami (2)KDD, (8)KDD, (9)KDD, 
(13)KDD; 

13) tereny dróg wewnňtrznych – ulice wewnňtrzne – oznaczone symbolami (9)KDW, (10)KDW, 
(13)KDW, (17)KDW. 

2. Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu sņ elementami informacyjnymi planu (nie podlegajņ 
uchwaleniu): 

1)  orientacyjny zasiňg uciņżliwego oddziaływania kolei; 

2)  orientacyjny zasiňg uciņżliwego oddziaływania ulic; 

3)  oŌ i jezdnia ulicy. 
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3. Ponadto charakter informacyjny majņ sym-
bole i oznaczenia geodezyjne zawarte na ma-
pie sytuacyjno – wysokoŌciowej, na której 
wykonany został rysunek planu. 

4. (1) – liczba w nawiasie przed symbolami po-
szczególnych terenów oznacza numer obsza-
ru zgodnie z uchwałņ o przystņpieniu do spo-
rzņdzenia zmiany planu. 

§ 3. 

WyjaŌnienie pojňń zawartych w tekŌcie uchwały 

1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania – należy przez to rozumień 
granicň pomiňdzy terenami o prze-
znaczeniach jednoznacznie okreŌlonych 
właŌciwym sobie symbolem, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň, okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń zasad-
niczej bryły budynku w parterze od dro-
gi, granicy działki lub innego obiektu, 
zgodnie z rysunkiem planu; poza ww. li-
niň, o ile nie jest ona jednoczeŌnie liniņ 
rozgraniczajņcņ, mogņ wystawań jedynie 
takie fragmenty budynku jak schody, po-
chylnie, ganki, wejŌcia, balkony, nadwie-
szone fragmenty wyższych kondygnacji, 
okapy i tym podobne; 

3) obowiņzujņcej linii zabudowy zwartej – 
należy przez to rozumień liniň, okreŌlajņ-
cņ usytuowanie zasadniczej bryły bu-
dynku w parterze w stosunku do drogi, 
granicy działki lub innego obiektu, zgod-
nie z rysunkiem planu; poza ww. liniň 
mogņ wystawań jedynie takie fragmenty 
budynku jak schody, pochylnie, ganki, 
wejŌcia, balkony, nadwieszone fragmen-
ty wyższych kondygnacji, okapy i tym 
podobne; 

4) zabudowie zwartej – należy przez to ro-
zumień ciņgłņ zabudowň z możliwoŌciņ 
pozostawienia niezbňdnych bramowych 
przejŌń i przejazdów; 

5) działce budowlanej - należy przez to ro-
zumień nieruchomoŌń gruntowņ lub 
działkň gruntu, której wielkoŌń, cechy 
geometryczne, dostňp do drogi publicz-
nej oraz wyposażenie w urzņdzenia in-
frastruktury technicznej spełniajņ wymo-
gi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikajņce z odrňbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň przeznaczonņ 

pod obiekty budowlane w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane; 

7) uciņżliwoŌci obiektu – należy przez to ro-
zumień przekroczenie dopuszczanych 
prawem norm hałasu, wibracji i pól elek-
tromagnetycznych oraz przekroczenie 
dopuszczanych prawem norm dotyczņ-
cych wprowadzania zanieczyszczeŊ do 
powietrza, wód, gleby, ziemi; 

8) strefach uciņżliwoŌci – należy przez to 
rozumień strefy zaznaczone na rysunku 
planu, w których oddziaływanie istniejņ-
cych obiektów sņsiednich powoduje 
uciņżliwoŌń wynikajņcņ z przekroczonych 
norm hałasu, wibracji i natňżenia pól 
elektromagnetycznych; 

9) wielofunkcyjnoŌci terenu (dotyczy tere-
nów (1)MN/U, (2)MW/U, (3)MN/U, 
(4)MW/U, (5)MW/U, (7)MN/U, (8)MW/U, 
od (9)1MN/U do (9)3MN/U, (10)MW/U, 
(11)MW/U, od (13)1MW/U, do 
(13)2MW/U, (14)MN/U, (15)MW/U, 
(15)MN/U, (15)MW/MN/U, (16)MN/U – 
należy przez to rozumień teren przezna-
czony pod dwie lub wiňcej funkcji, na 
którym można realizowań jednņ z tych 
funkcji, dwie lub wszystkie wskazane 
funkcje jednoczeŌnie, pod warunkiem, że 
bez wzglňdu na to którņ z funkcji siň re-
alizuje zasady zagospodarowania, takie 
jak: wskaźnik minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej, wskaźnik maksy-
malnej powierzchni zabudowy, maksy-
malna wysokoŌń zabudowy, dopuszczo-
na iloŌń kondygnacji i geometria dachu 
sņ jednakowe; 

10) miejscu postojowym lub miejscu posto-
jowo - garażowym – należy przez to ro-
zumień miejsce służņce do parkowania 
pojazdu na gruncie lub w garażu. 

2. Definicje pojňń nie ujňtych w niniejszym pa-
ragrafie należy przyjmowań zgodnie z 
brzmieniem w obowiņzujņcych przepisach 
odrňbnych i szczegółowych. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 4. 

Przeznaczenie terenów  
oraz linie rozgraniczajņce tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 

1. Ustala siň, że w ramach 17 obszarów objň-
tych zmianņ planu wyróżnia siň tereny o róż-
nym przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Linie rozgraniczajņce ww. tereny – zgodnie z 
rysunkiem planu. 
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§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. Ustala siň, że formņ (wysokoŌń, kształt dachu, 
usytuowanie garaży i innych obiektów go-
spodarczych, aranżacja parterów budynków, 
kolorystyka, wysokoŌń i kształt ogrodzenia, 
itp.) nowej zabudowy należy nawiņzywań do 
zabudowy istniejņcej lub projektowanej na 
terenach sņsiednich. 

2. Linie zabudowy należy wyznaczyń w nawiņ-
zaniu do istniejņcych budynków, tak, aby 
tworzyń uporzņdkowane, a w miarň możliwo-
Ōci, zwarte pierzeje ulic lub w nawiņzaniu do 
linii zabudowy ustalonej w obowiņzujņcym 
na terenach sņsiednich planie miejscowym. 

3. Należy chroniń i wzbogacań zieleŊ zgodnie z 
ustaleniami ogólnymi niniejszego planu, 
okreŌlonymi w § 6 oraz rysunkiem planu. 

§ 6. 

Zasady ochrony Ōrodowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Stwierdza siň, że na obszarze objňtym pla-
nem nie wystňpujņ obszary ograniczonego 
użytkowania w rozumieniu obowiņzujņcych 
przepisów prawa. Jeżeli w trakcie realizacji 
ustaleŊ planu dany obszar zostanie uznany 
za obszar ograniczonego użytkowania, to 
wszelkie prace na ww. obszarze wolno pro-
wadziń tylko w uzgodnieniu z właŌciwym w 
sprawie organem. 

2. Stwierdza siň, że na obszarze objňtym pla-
nem nie wystňpujņ szczególne formy 
ochrony przyrody w rozumieniu obowiņzu-
jņcych przepisów. Jeżeli w trakcie realizacji 
ustaleŊ planu dany obszar lub obiekt zosta-
nie objňty ochronņ z mocy obowiņzujņcych 
przepisów o ochronie przyrody, to wszelkie 
prace na ww. obszarze lub przy ww. obiek-
cie oraz w otoczeniu niezbňdnym do ich 
ochrony wolno prowadziń tylko w uzgod-
nieniu z właŌciwym w sprawie organem. 

3. Ustala siň, że uciņżliwoŌń obiektów usługo-
wych i produkcyjnych oraz infrastruktury 
technicznej musi zamykań siň w granicach 
terenu, do którego powodujņcy uciņżliwoŌń 
ma tytuł prawny. 

4. Ustala siň obowiņzek zastosowania odpo-
wiednich Ōrodków majņcych na celu za-
chowanie dopuszczalnego przepisami pra-
wa i normami poziomu hałasu w budyn-
kach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

5. Ustala siň, że na wszystkich terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
(1)MN/U, (2)MW/U, (3)MN/U, (4)MW/U, 
(5)MW/U, (6)MN, (7)MN/U, (8)MW/U, od 

(9)1MN/U do (9)3MN/U, (10)MW/U, 
(11)MW/U, (12)MN, od (13)1MW/U do 
(13)2MW/U, (14)MN/U, (15)MW/U, 
(15)MN/U, (15)MW/MN/U, (16)MN/U, 
(17)MN należy utrzymań dopuszczalny po-
ziom hałasu taki jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowň mieszkaniowņ, o 
których mowa w art. 113 ustawy Prawo 
ochrony Ōrodowiska. 

6. Ustala siň zakaz wycinania i uszkadzania 
(np. ograniczenia przepuszczalnoŌci gleb 
wokół drzewa) istniejņcych drzew z wyjņt-
kiem przypadków wycinki wynikajņcej z ko-
niecznoŌci dokonania zabiegów pielňgna-
cyjnych i realizacji ustaleŊ planu. 

7. Nakazuje siň kompensacjň przyrodniczņ w 
postaci nasadzeŊ – jedno drzewo wyciňte – 
dwa posadzone oraz w postaci donic z zie-
leniņ na terenach pozbawionych po-
wierzchni biologicznie czynnej (dojŌcia do 
budynków, balkony, tarasy, itp.). 

8. Nakazuje siň właŌcicielom i użytkownikom 
działek ochronň istniejņcych na tych dział-
kach rowów melioracyjnych. Dopuszcza siň 
poprowadzenie ww. rowów pod ziemiņ w 
postaci drenów na odcinkach, na których 
ich obecnoŌń utrudnia prawidłowe zago-
spodarowanie działek, po uzgodnieniu z 
właŌciwym w sprawie organem. 

9. Ustala siň obowiņzek zachowania istniejņ-
cych kapliczek (krzyży) wraz z otaczajņcņ je 
zieleniņ na terenach (9)3MN/U i (16)MN/U. 

10. Zabrania siň budowy zakładów stwarzajņ-
cych zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony Ōro-
dowiska. 

11. Na terenach, gdzie dopuszcza siň powstanie 
zabudowy jedno- i wielorodzinnej przy pro-
jektowaniu tej ostatniej należy przyjņń zało-
żenie, że na działce sņsiedniej istnieje lub 
może powstań w odległoŌci 4m od granicy 
działki budynek jednorodzinny, i dostoso-
wań odległoŌń przesłaniania do tego bu-
dynku. 

§ 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Stwierdza siň, że na obszarze objňtym pla-
nem: 

1) nie wystňpujņ formy ochrony zabytków 
takie jak „zabytki”, „pomnik historii”, 
„park kulturowy” oraz nie ma obiektów 
wpisanych do ewidencji zabytków; 

2) nie znaleziono podstaw do uznania jakie-
gokolwiek obiektu za dobro kultury współ-
czesnej. 
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2. Jeżeli w trakcie realizacji ustaleŊ planu dany 
obszar lub obiekt zostanie uznany za podle-
gajņcy szczególnej formie ochrony z mocy 
obowiņzujņcych przepisów o ochronie zabyt-
ków, to wszelkie prace na ww. obszarze lub 
przy ww. obiekcie oraz w strefie niezbňdnej 
do ich ochrony wolno prowadziń tylko w 
uzgodnieniu z właŌciwym w sprawie orga-
nem. 

§ 8. 

Wymagania wynikajņce 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Stwierdza siň, że na obszarze objňtym pla-
nem nie wystňpujņ okreŌlone w studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy "obszary prze-
strzeni publicznej", o których mowa w art. 2 
pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. Ustala siň, że przestrzeniami publicznymi w 
rozumieniu niniejszej uchwały sņ tereny dróg 
publicznych oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDZ, KDL, KDD, w granicach do li-
nii rozgraniczajņcych z terenami sņsiednimi. 

3. Ustala siň nastňpujņce wymagania wynikajņ-
ce z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych, o których mowa powyżej: 

1) zakazuje siň lokalizowania noŌników re-
klamowych na drzewach, na obiektach 
małej architektury; 

2) nakazuje siň, aby urzņdzenia techniczne 
takie jak szafki energetyczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne, stacje transformatorowe 
itp. zostały wkomponowane w ogrodze-
nia; 

3) nakazuje siň umieszczenie w tych prze-
strzeniach obiektów małej architektury ta-
kich jak kosze na Ōmieci, oŌwietlenie, itp.; 

4) pozostałe ustalenia dotyczņce kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, o których 
mowa powyżej - patrz paragraf 5. 

§ 9. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym  

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy 

1. Ustaleniom planu podlegajņ nastňpujņce 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy; 

2) powierzchnia zabudowy; 

3) powierzchnia biologicznie czynna; 

4) gabaryty projektowanej zabudowy; 

5) wysokoŌń projektowanej zabudowy; 

6) geometria dachu. 

2. Ustala siň, że: 

1) linie zabudowy należy wyznaczyń w na-
wiņzaniu do istniejņcych budynków lub w 
nawiņzaniu do linii zabudowy ustalonej w 
obowiņzujņcym na terenach sņsiednich 
planie miejscowym, tak aby tworzyń upo-
rzņdkowane pierzeje; ww. linie okreŌla ry-
sunek planu; 

2) powierzchniň zabudowy i powierzchniň 
biologicznie czynnņ okreŌla siň w stosun-
ku do powierzchni działki budowlanej; 
stosowne ustalenia szczegółowe zawiera 
Rozdział III; 

3) gabarytami, wysokoŌciņ i geometriņ da-
chu projektowanej zabudowy należy na-
wiņzywań do zabudowy istniejņcej lub 
projektowanej na terenach sņsiednich, 
stosowne ustalenia szczegółowe zawiera 
Rozdział III; 

4) minimalna szerokoŌń frontu nowoprojek-
towanego budynku wynosi 6m; powyższe 
nie dotyczy przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, remontu i modernizacji bu-
dynków istniejņcych w chwili wejŌcia w 
życie niniejszego planu; stosowne ustale-
nia szczegółowe zawiera Rozdział III; 

5) garaże i pomieszczenia gospodarcze na te-
renach, na których nie ma dotychczas bu-
dynków i na terenach o niewielkim zain-
westowaniu dopuszcza siň tylko jako 
wbudowane w budynki o przeznaczeniu 
ustalonym planem; powyższe dotyczy ob-
szarów nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 13 i 
nr 15, na pozostałych terenach dopuszcza 
siň garaże i budynki gospodarcze jako 
wolnostojņce; 

6) wysokoŌciņ i kształtem ogrodzenia nowej 
zabudowy należy nawiņzywań do zabu-
dowy istniejņcej lub projektowanej na te-
renach sņsiednich. 

§ 10. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie,  

ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożo-

nych osuwaniem siň mas ziemi 

1. Stwierdza siň, że na obszarze objňtym pla-
nem nie wystňpujņ tereny górnicze, tereny 
narażone na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
tereny zagrożone osuwaniem siň mas ziem-
nych. 
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2. Pozostałe ustalenia dotyczņce terenów lub 
obiekty podlegajņce ochronie, na podstawie 
przepisów odrňbnych - patrz § 6 i § 7. 

§ 11. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym 

1. Ustala siň możliwoŌń podziału istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu działek ewidencyj-
nych przy uwzglňdnieniu zasad wynikajņcych 
z ustaleŊ planu i pod warunkiem zapewnienia 
dostňpu do drogi publicznej dla każdej dział-
ki. 

2. Ustala siň możliwoŌń scalenia działek ewi-
dencyjnych w celu dokonania ich podziału. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry działek w 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału 
nieruchomoŌci dokonanych po wejŌciu w ży-
cie planu: 

1) minimalna powierzchnia działek: 

a) w zabudowie wolnostojņcej – 450m2; 

b) w zabudowie bliźniaczej – 350m2; 

c) w zabudowie szeregowej – 180m2; 

2) minimalna szerokoŌń frontów działek: 

a) w zabudowie wolnostojņcej – 14m; 

b) w zabudowie bliźniaczej – 10m; 

c) w zabudowie szeregowej – 6m; 

3) kņt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego: 

a) w przypadku scalenia sņsiednich dzia-
łek dopuszcza siň zachowanie dotych-
czasowego kņta; 

b) w przypadku całkowicie nowej parcela-
cji kņt zbliżony do kņta prostego. 

4. Nie ustala siň parametrów działek dla innych 
rodzajów zabudowy. 

5. Stwierdza siň, że scalenia, o których mowa w 
niniejszym paragrafie nie sņ scaleniami w ro-
zumieniu art. 1 ustawa o scalaniu i wymianie 
gruntów z dnia 26 marca 1982r. (Dz.U. z 
2003r. Nr 178, poz. 1749 ze zmianami). 

§ 12. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

1. Dopuszcza siň remonty, przebudowň, rozbu-
dowň, nadbudowň i modernizacjň obiektów 
budowlanych, powstałych przed wejŌciem w 
życie niniejszego planu, o ile nie uniemożli-
wia to wprowadzenia ustaleŊ planu na dział-
kach sņsiednich: 

1) jeżeli ich sposób użytkowania jest inny niż 
ustalone w niniejszym planie przeznacze-
nie terenu, na którym stojņ; 

2) jeżeli znajdujņ siň w czňŌci lub w całoŌci 
pomiňdzy wyznaczonymi w planie liniami 
zabudowy a liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

2. Dopuszcza siň zabudowň działek, powstałych 
przed wejŌciem w życie niniejszego planu, 
nawet jeżeli majņ parametry inne niż ustalo-
ne w niniejszym planie, o ile nie uniemożli-
wia to wprowadzenia ustaleŊ planu na dział-
kach sņsiednich i nie narusza § 12 ust. 3 pkt 1 
i 2 ustawy Prawo budowlane. 

3. Nie ustanawia siň całkowitego zakazu zabu-
dowy dla żadnego z terenów. 

4. Na obszarach nr 1 i nr 2: 

1) należy przestrzegań zapisów wynikajņcych 
z rozdziału 9 ustawy z dnia 28 marca 
2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 
2007r. Nr 16, poz. 94 z póź. zm.); 

2) wprowadza siň zakaz odprowadzania wód 
opadowych i Ōcieków na obszar kolejowy 
oraz do kolejowych urzņdzeŊ odwadniajņ-
cych. 

5. Dopuszcza siň powstanie zieleni i obiektów 
małej architektury, nie oznaczonych na ry-
sunku planu, a niezbňdnych dla prawidłowe-
go funkcjonowania terenu. 

6. Na terenach objňtych planem dopuszcza siň 
zwiňkszenie okreŌlonej w Rozdziale III niniej-
szej uchwały maksymalnej wysokoŌci dla 
punktowych obiektów budowlanych, nie bň-
dņcych budynkami, zwiņzanych z infrastruk-
turņ, takich jak maszty, anteny oraz inne 
obiekty o podobnym charakterze, z zastrze-
żeniem przepisów odrňbnych. 

7. Ustala, siň, że na obszarze nr 15 wystňpuje 
inwestycja celu publicznego o znaczeniu po-
nadlokalnym (wojewódzkim), o którym mo-
wa w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym – droga pu-
bliczna. 

8. Ustala siň, że na obszarach nr 2, 8, 9, 10,  
11, 13 wystňpujņ inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym (gminnym), w rozu-
mieniu przepisu jw. – drogi publiczne wraz z 
urzņdzeniami infrastruktury technicznej. 

§ 13. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala siň obowiņzek powiņzania układu 
komunikacyjnego objňtego niniejszym pla-
nem z układem istniejņcym i z układem 
ustalonym w miejscowych planach zago-
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spodarowania przestrzennego miasta MiŊsk 
Mazowiecki. 

2. Klasyfikacja terenów komunikacyjnych oraz 
ich parametry - zgodnie z tekstem niniejszej 
uchwały i rysunkiem planu. 

3. Dopuszcza siň powstanie budynków, bu-
dowli i urzņdzeŊ obsługi inżynieryjnej, do-
datkowych elementów układu komunika-
cyjnego tzn.: dróg wewnňtrznych, w tym 
dróg pożarowych, ciņgów pieszych, parkin-
gów, Ōcieżek rowerowych, nie oznaczonych 
na rysunku planu a niezbňdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania terenu. 

4. SzerokoŌń nowoprojektowanych dróg we-
wnňtrznych (ulic) nie powinna byń mniejsza 
niż 5m, a w przypadku siňgacza zawrotka 
nie może mień mniejszych wymiarów niż 
12,5m x 12,5m. 

5. Dopuszcza siň adaptacjň istniejņcych dróg 
wewnňtrznych (ulic) w obecnych parame-
trach: zaleca siň punktowe poszerzenia (mi-
janki). 

6. Ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów i rowerów 
na terenie, do którego posiada siň tytuł 
prawny: 

1) dla obszarów nr 1, 6, 7, 9, 12: 

a) dla zabudowy usługowej – minimum 
1 miejsce postojowe dla samochodu 
na każde 100m2 powierzchni użytko-
wej; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – mini-
mum 1 miejsce postojowo – garażo-
we dla samochodu na jeden dom 
jednorodzinny; 

2) dla obszarów nr 4, 10, 11, 16: 

a) dla zabudowy usługowej minimum 
1,5 miejsca postojowego dla samo-
chodu na każde 100m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – mini-
mum 1,5 miejsca postojowo – gara-
żowego dla samochodu na jedno 
mieszkanie albo dom jednorodzinny, 

3) dla obszaru nr 2: 

a) dla zabudowy usługowej – minimum 
2 miejsca postojowe dla samochodu 
na każde 100m2 powierzchni użytko-
wej; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej: 

- 1 miejsce postojowo – garażowe 
dla lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni użytkowej do 60m2 

włņcznie; 

- 1,5 miejsca postojowo – garażo-
wego dla lokalu mieszkalnego o 
powierzchni użytkowej wiňkszej niż 
60m2 do 80m2 włņcznie; 

- 2 miejsca postojowo – garażowe 
dla lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni użytkowej wiňkszej niż 
80m2; 

4) dla obszaru nr 15: 

a) dla zabudowy usługowej – minimum 
2 miejsca postojowe dla samochodu 
na każde 100m2 powierzchni użytko-
wej; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – minimum 2 miejsca po-
stojowo – garażowe dla samochodu 
na jeden dom jednorodzinny; 

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej: 

- 1 miejsce postojowo – garażowe 
dla lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni użytkowej do 60m2 
włņcznie; 

- 1,5 miejsca postojowo – garażo-
wego dla lokalu mieszkalnego o 
powierzchni użytkowej wiňkszej niż 
60m2 do 80m2 włņcznie; 

- 2 miejsca postojowo – garażowe 
dla lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni użytkowej wiňkszej niż 
80m2; 

5) dla obszarów nr 5, 8, 13, 17: 

a) dla zabudowy usługowej oraz obiek-
tów produkcyjnych, składów i maga-
zynów – minimum 2 miejsca posto-
jowe dla samochodu na każde 100m2 
powierzchni użytkowej; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – mini-
mum 2 miejsca postojowo – garażo-
we dla samochodu na jedno miesz-
kanie albo budynek mieszkalny jed-
norodzinny; 

6) dla obszarów nr 3 i nr 14 sposób zapew-
nienia miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; 

7) dla zabudowy usługowo – mieszkanio-
wej, miejsca postojowe należy zapewniń 
oddzielnie dla każdej funkcji, zgodnie z 
wskaźnikami przyjňtymi powyżej. 
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7. Ustala siň dla całego obszaru objňtego pla-
nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu 
tzn.: 

1) sieci wodociņgowej z uzbrojeniem ppoż., 
z uwzglňdnieniem hydrantów nadziem-
nych lub podziemnych; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) sieci gazowej Ōredniego i niskiego ci-
Ōnienia dla potrzeb bytowo – socjalnych 
oraz celów grzewczych; 

4) sieci energetycznej (zasilajņcej Ōredniego 
i niskiego napiňcia oraz oŌwietleniowej); 

5) sieci telefonicznej kablowej podziemnej; 

6) sieci kanalizacji deszczowej; 

7) innego uzbrojenia, jeŌli zaistnieje taka 
koniecznoŌń. 

8. Ustala siň obowiņzek podłņczenia wszyst-
kich obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi do: 

1) sieci wodociņgowej; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) sieci energetycznej. 

9. Postuluje siň podłņczenie wszystkich obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na pobyt 
ludzi do: 

1) sieci gazowej, tam gdzie ww. sień istnie-
je; 

2) sieci kanalizacji deszczowej, tam gdzie 
ww. sień istnieje. 

10. W zakresie wód opadowych: 

1) w przypadku braku kanalizacji deszczo-
wej wody opadowe należy zagospoda-
rowań na terenie, do którego posiada siň 
tytuł prawny; 

2) ustala siň, że wody opadowe z jezdni i 
parkingów odprowadzane sņ do kanali-
zacji deszczowej a nastňpnie po uprzed-
nim podczyszczeniu do wód powierzch-
niowych lub do gruntu; 

3) właŌciciel terenu nie może zmieniań sta-
nu wody na gruncie ze szkodņ dla tere-
nów sņsiednich. 

11. W zakresie usuwania odpadów stałych 
ustala siň: 

1) wywóz na wysypisko poza obszar objňty 
planem; 

2) obowiņzek selektywnej zbiórki odpadów, 
zgodnie z regulaminem utrzymania czy-
stoŌci i porzņdku na terenie miasta 

MiŊsk Mazowiecki, uchwalonym uchwa-
łņ Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki. 

12. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala siň czynniki grzewcze: gaz, olej o 
niskiej zawartoŌci siarki, energia elek-
tryczna lub odnawialne źródła energii; 

2) dopuszcza siň inne ogrzewanie budyn-
ków i budowli, w tym paliwami stałymi, 
pod warunkiem że urzņdzenia do ich 
spalania posiadajņ aktualny certyfikat 
potwierdzajņcy spełnienie wymagaŊ 
obowiņzujņcych norm w zakresie bezpie-
czeŊstwa ekologicznego; 

3) ciepło sieciowe gdy istniejņ techniczne i 
ekonomiczne warunki podłņczenia. 

13. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ: 

1) ustala siň rozbudowň sieci energetycz-
nej napowietrznej i kablowej Ōredniego 
i niskiego napiňcia oraz budowň no-
wych stacji transformatorowych 
SN/nN, słupowych i wnňtrzowych; 

2) ustala siň prowadzenie linii Ōredniego i 
niskiego napiňcia oraz linii oŌwietlenia 
ulicznego w liniach rozgraniczajņcych 
ulic; 

3) ustala siň prowadzenie linii elektro-
energetycznych o różnych napiňciach 
po oddzielnych trasach; 

4) ustala siň stosowanie w istniejņcych li-
niach energetycznych stacji transfor-
matorowych słupowych, dopuszcza siň 
stacje wnňtrzowe w przypadku dużych 
mocy i braku napowietrznych linii SN; 

5) dopuszcza siň w technicznie lub eko-
nomicznie uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie elektroenergetycznych 
napowietrznych linii SN i NN na 
wspólnych słupach; 

6) przyłņczenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzņ-
dzeŊ elektroenergetycznych bňdzie siň 
odbywań w uzgodnieniu i na warun-
kach okreŌlonych przez właŌciwego 
operatora systemu elektroenergetycz-
nego, według zasad okreŌlonych w 
przepisach prawa energetycznego; 

7) stwierdza siň, że zasiňg strefy szkodli-
wego oddziaływania linii elektroener-
getycznej Ōredniego napiňcia wynosi 
po 5m w każdņ stronň od osi linii; 
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8) ustala siň, że zasiňg ww. strefy może 
byń weryfikowany w decyzjach o po-
zwoleniu na budowň w trybie i na za-
sadach okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych, w uzgodnieniu z zarzņdzajņ-
cym sieciņ; 

9) dopuszcza siň możliwoŌń nasadzeŊ pod 
napowietrznymi liniami energetyczny-
mi drzew i krzewów tych gatunków, 
których naturalna wysokoŌń nie prze-
kracza 3m; 

10) ustala siň nakaz przycinania drzew i 
krzewów rosnņcych pod napowietrz-
nymi liniami energetycznymi, zgodnie z 
wymaganiami właŌciciela linii; 

11) ustala siň zachowanie istniejņcych linii 
elektroenergetycznych Ōrednich napiňń 
(SN) i niskich napiňń (nN) oraz istniejņ-
cych stacji rozdzielczych, transformato-
rowych i transformatorowo - rozdziel-
czych; 

12) postuluje siň przebudowň istniejņcych 
sieci energetycznych niskiego i Ōred-
niego napiňcia na podziemne a stacji 
transformatorowych SN /NN słupo-
wych na wnňtrzowe. 

14. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) warunki techniczne jakim powinny od-
powiadań sieci gazowe okreŌla: 

a) dla gazociņgów wybudowanych w 
dniu 12 grudnia 2001r. oraz po tym 
terminie rozporzņdzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 30 lipca 2001r. w 
sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadań sieci gazo-
we (Dz.U. Nr 97, poz. 1055); 

b) dla gazociņgów wybudowanych 
przed 12 grudnia 2001r. rozporzņdze-
nie Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U. Nr 
139, poz. 686); 

2) linia ogrodzeŊ winna przebiegań min. 
0,5m od gazociņgu w rzucie poziomym; 

3) dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe winny byń lokalizowane w linii 
ogrodzeŊ i otwierane na zewnņtrz od 
strony ulicy albo w miejscu uzgodnio-
nym z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ, w 
pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarzņdzajņcym ww. sie-
ciņ; 

 

4) w liniach rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych i wewnňtrznych należy rezer-
wowań trasy dla sieci gazowej; 

5) gazyfikacja jest możliwa jeŌli zaistniejņ 
techniczne i ekonomiczne warunki bu-
dowy odcinków sieci gazowych – w 
przypadku braku możliwoŌci budowy 
odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 
1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, ga-
zyfikacja gminy może byń realizowana 
na warunkach okreŌlonych w odrňbnych 
umowach zawartych pomiňdzy przed-
siňbiorstwem gazowniczym a gmi-
nņ/odbiorcņ. 

15. Ustala siň, że sieci energetyczne, w tym 
przyłņcza i wszelkie inne obiekty zwiņzane z 
energetykņ oraz sieci gazowe, w tym przy-
łņcza i wszelkie inne obiekty zwiņzane z ga-
zownictwem muszņ spełniań warunki okre-
Ōlone obowiņzujņcymi przepisami prawa i 
normami a w szczególnoŌci warunki okre-
Ōlone w: 

1) założeniach do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa ga-
zowe, w rozumieniu ustawy prawo ener-
getyczne od momentu wejŌcia w życie 
ww. założeŊ; 

2) planie zaopatrzenia w ciepło, energiň 
elektrycznņ i paliwa gazowe w rozumie-
niu ustawy prawo energetyczne od mo-
mentu wejŌcia w życie ww. planu; 

3) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na paliwa gazowe lub energiň elektrycz-
nņ w rozumieniu ustawy prawo energe-
tyczne od momentu wejŌcia w życie ww. 
planu. 

§ 14. 

Sposób i terminy  
tymczasowego zagospodarowania,  
urzņdzania i użytkowania terenów 

Dopuszcza siň dotychczasowy sposób użytko-
wania terenów do czasu realizacji zagospoda-
rowania zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 15. 

Stawka procentowa, na podstawie której  
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym 

WysokoŌń stawki procentowej służņcej nalicza-
niu opłat zwiņzanych ze wzrostem wartoŌci nie-
ruchomoŌci ustala siň na poziomie 10%. Stawka 
ta dotyczy wszystkich obszarów objňtych zmianņ 
planu. 
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Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 16. 

Obszar nr 1 

1. Ustala siň, że obszar nr 1 stanowi jeden teren 
(1)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (1)MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
90%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 10%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ, 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Obszar nr 1 znajduje siň w zasiňgu uciņżliwe-
go oddziaływania linii kolejowej. 

§ 17. 

Obszar nr 2 

1. Ustala siň, że obszar nr 2 stanowiņ tereny: 

1) (2)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) (2)KDD – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa – fragment ulicy znajdujņcej 
siň poza obszarem objňtym granicņ planu. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (2)MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu (2)KDD – trójkņt widoczno-
Ōci o wymiarach 5m x 5m na skrzyżowaniu 
ulic Kolejowej i B.Prusa – zgodnie z parame-

trami przyjňtymi w obowiņzujņcym planie 
uchwalonym uchwałņ nr XX/223/04 Rady 
Miasta MiŊsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz. 5975). 

4. Obszar nr 2 znajduje siň czňŌciowo w zasiňgu 
uciņżliwego oddziaływania linii kolejowej. 

§ 18. 

Obszar nr 3 

1. Ustala siň, że obszar nr 3 stanowi jeden teren 
(3)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (3)MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
95%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 5%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni; 

6) ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów i rowerów 
na terenie, do którego posiada siň tytuł 
prawny: 

a) dla zabudowy usługowej – minimum 1 
miejsce postojowe dla samochodu na 
każde 100m2 powierzchni użytkowej; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – mini-
mum 1 miejsce postojowo – garażowe 
dla samochodu na dom jednorodzinny 
lub na jedno mieszkanie, w przypadku 
mieszkaŊ wbudowanych w budynki 
usługowe; 

7) dla działki nr ew. 1738/23 dopuszcza siň bi-
lansowanie miejsc parkingowych również 
poza jej terenem, po uzyskaniu zgody wła-
Ōciciela bņdź władajņcego terenem. 

§ 19. 

Obszar nr 4 

1. Ustala siň, że obszar nr 4 stanowi jeden teren 
(4)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (4)MW/U: 
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
75%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 25%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 5 kondygnacji nad ziemiņ, 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o niewielkich spadkach da-
chowych. 

3. Ustala siň obowiņzek realizacji zwartej zabu-
dowy od strony ulic J. Piłsudskiego i 
R.Traugutta. 

4. Ustala siň obowiņzek kształtowania parterów 
budynków od strony ulic jako usługowo-
handlowych ogólnodostňpnych. 

§ 20. 

Obszar nr 5 

1. Ustala siň, że obszar nr 5 stanowi jeden teren 
(5)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (5)MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
75%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 25%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy – 
maksymalnie 14m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o niewielkich spadkach da-
chowych. 

3. Ustala siň obowiņzek realizacji zwartej zabu-
dowy od strony ulicy J. Piłsudskiego. 

§ 21. 

Obszar nr 6 

1. Ustala siň, że obszar nr 6 stanowi jeden teren 
(6)MN – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, z dopuszczeniem usług wbudo-
wanych w budynek mieszkalny, zgodnie z 
ustawņ Prawo budowlane. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (6)MN: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

§ 22. 

Obszar nr 7 

1. Ustala siň, że obszar nr 7 stanowi jeden teren 
(7)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (7)MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

§ 23. 

Obszar nr 8 

1. Ustala siň, że obszar nr 8 stanowiņ tereny: 

1) (8)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) (8)P – teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz obsługowo - 
techniczny z dopuszczeniem usług i zabu-
dowy mieszkaniowej na działkach, na któ-
rych już istniejņ lub były przewidziane w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta MiŊsk Mazowiecki 
uchwalonym uchwałņ nr XX/223/04 Rady 
Miasta MiŊsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 223, 
poz. 5975); 

3) (8)KDD – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa – fragment ulicy znajdujņcej 
siň poza obszarem objňtym planem. 
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2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (8)MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (8)P: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
75%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 25%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

4. Parametry, wskaźniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (8)KDD – trójkņt widocznoŌci 
o wymiarach 5m x 5m na skrzyżowaniu ulicy 
Sosnowej i ulicy dojazdowej ustalonej w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta MiŊsk Mazowiecki uchwa-
lonym uchwałņ nr XX/223/04 Rady Miasta 
MiŊsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 223, poz. 5975). 

5. Obszar nr 8 znajduje siň czňŌciowo w zasiňgu 
uciņżliwego oddziaływania linii kolejowej. 

§ 24. 

Obszar nr 9 

1. Ustala siň, że obszar nr 9 stanowiņ tereny: 

1) od (9)1MN/U do (9)3MN/U – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i za-
budowy usługowej; 

2) (9)KDD – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa – fragment ulicy znajdujņcej 
siň poza obszarem objňtym planem; 

3) (9)KDW – teren dróg wewnňtrznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenów od (9)1MN/U do 
(9)3MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50%, z wyjņtkiem działek nr ew. 3800 i 
559/2, na których dopuszcza siň maksy-
malnņ powierzchniň zabudowy 90%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%, z wyjņtkiem działek nr ew. 
3800 i 559/2, na których dopuszcza siň mi-
nimalnņ powierzchniň biologicznie czynnņ 
10%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu (9)KDD – zgodnie z parame-
trami dla ul. Bagnistej przyjňtymi w obowiņ-
zujņcym planie uchwalonym uchwałņ nr 
XX/223/04 Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
223, poz. 5975). 

4. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu (9) KDW – zgodnie z para-
metrami dla ulicy wewnňtrznej, przyjňtymi w 
obowiņzujņcym planie uchwalonym uchwałņ 
nr XX/223/04 Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki 
z dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
223, poz. 5975). 

§ 25. 

Obszar nr 10 

1. Ustala siň, że obszar nr 10 stanowiņ tereny: 

1) (10)MW/U – teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) (10)KDW – teren dróg wewnňtrznych – uli-
ca wewnňtrzna. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (10)MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m; 
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5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni; 

6) postuluje siň zabudowň w granicy z dział-
kņ nr 1143/3. 

3. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu (10)KDW – trójkņt widocz-
noŌci o wymiarach 5m x 5m na skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej i S. Czarnieckiego. 

4. Obszar nr 10 znajduje siň czňŌciowo w zasiň-
gu uciņżliwego oddziaływania ul. Warszaw-
skiej. 

§ 26. 

Obszar nr 11 

1. Ustala siň, że obszar nr 11 stanowiņ teren: 

1) (11) MW/U – teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) (11) KDL – teren dróg publicznych – ulica 
lokalna – fragmenty ulic znajdujņcych siň 
poza obszarem objňtym planem. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (11)MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 5 kondygnacji nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17 m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni; 

6) dopuszcza siň zabudowň w granicy z 
działkņ sņsiedniņ nr ew. 2372. 

3. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu (11)KDL – fragment ulic 
Dņbrówki i ŋniadeckich – zgodnie z parame-
trami przyjňtymi w obowiņzujņcym planie 
uchwalonym uchwałņ nr XX/223/04 Rady 
Miasta MiŊsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz. 5975). 

4. Obszar nr 11 znajduje siň czňŌciowo w zasiň-
gu uciņżliwego oddziaływania ul. Warszaw-
skiej. 

 

 

 

§ 27. 

Obszar nr 12 

1. Ustala siň, że obszar nr 12 stanowi jeden te-
ren (12)MN – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług wbu-
dowanych w budynek mieszkalny, zgodnie z 
ustawņ Prawo budowlane. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (12)MN: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) dopuszcza siň lokalizowanie budynków w 
granicy działek, z wyjņtkiem granicy z 
działkņ nr ew. 7835; 

6) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

§ 28. 

Obszar nr 13 

1. Ustala siň, że obszar nr 13 stanowiņ tereny: 

1) (13)1MW/U, (13)2MW/U – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabu-
dowy usługowej; 

2) (13)KDD – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa; 

3) (13)KDW – teren dróg wewnňtrznych – 
fragment ciņgu pieszo jezdnego ustalone-
go obowiņzujņcym planem uchwalonym 
uchwałņ nr XX/223/04 Rady Miasta MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 223, poz. 5975). 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenów (13)1MW/U, 
(13)2MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 pełne kondygnacje nad ziemiņ 
oraz poddasze mieszkalne; 
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4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12,5m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(13)KDD: 

1) linie rozgraniczajņce – zgodnie z rysun-
kiem planu; 

2) minimalna szerokoŌń jezdni 5,0m. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(13)KDW – zgodnie z parametrami dla ulicy 
KPJ przyjňtymi w obowiņzujņcym planie 
uchwalonym uchwałņ nr XX/223/04 Rady 
Miasta MiŊsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz. 5975). 

5. Obszar nr 13 znajduje siň czňŌciowo w zasiň-
gu uciņżliwego oddziaływania linii kolejowej. 

§ 29. 

Obszar nr 14 

1. Ustala siň, że obszar nr 14 stanowi jeden te-
ren (14)MN/U – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zabudowy usłu-
gowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (14)MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 20%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni; 

6) ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów i rowerów 
na terenie, do którego posiada siň tytuł 
prawny: 

a) dla zabudowy usługowej – minimum  
2 miejsca postojowe dla samochodu na 
każde 100m2 powierzchni użytkowej; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – mini-
mum 1 miejsce postojowo – garażowe 
dla samochodu na dom jednorodzinny 
lub na jedno mieszkanie, w przypadku 
mieszkaŊ wbudowanych w budynki 
usługowe. 

§ 30. 

Obszar nr 15 

1. Ustala siň, że obszar nr 15 stanowiņ tereny: 

1) (15)MW/U – teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) (15)MN/U – teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i zabudowy usługowej; 

3) (15)MW/MN/U – teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zabudowy usłu-
gowej; 

4) (15)KDZ – teren dróg publicznych – ulica 
zbiorcza fragment ulicy znajdujņcej siň po-
za obszarem objňtym planem. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (15)MW/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (15)MN/U 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (15)MW/MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m; 
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5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

5. Ustala siň, że przy projektowaniu zabudowy 
wielorodzinnej na terenie (15)MW/MN/U na-
leży przyjņń założenie, że na działce sņsied-
niej istniejņ lub mogņ powstań w odległoŌci 
4m od granicy działki budynki jednorodzinne 
i dostosowań odległoŌń przesłaniania do tych 
budynków. 

6. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospo-
darowania terenu (15)KDZ – zgodnie z para-
metrami dla ul. Siennickiej, przyjňtymi w 
obowiņzujņcym planie uchwalonym uchwałņ 
nr XX/223/04 Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki 
z dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
223, poz. 5975). 

7. Obszar nr 15 znajduje siň czňŌciowo w zasiň-
gu uciņżliwego oddziaływania ul. Siennickiej. 

§ 31. 

Obszar nr 16 

1. Ustala siň, że obszar nr 16 stanowi jeden te-
ren (16)MN/U – teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (16)MN/U: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

§ 32. 

Obszar nr 17 

1. Ustala siň, że obszar nr 17 stanowiņ tereny: 

1) (17)MN – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług 
wbudowanych w budynek mieszkalny, 
zgodnie z ustawņ Prawo budowlane; 

2) (17)KDW – teren dróg wewnňtrznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy dla terenu (17)MN: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%; 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemiņ; 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m; 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiņzujņca do dachów sņsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(17)KDW: 

1) linie rozgraniczajņce – zgodnie z rysun-
kiem planu; 

2) nawierzchnia utwardzona bez podziału na 
jezdniň i chodnik. 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 33. 

1. W granicach objňtych zmianņ miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta MiŊsk Mazowiecki przestajņ obowiņ-
zywań ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta MiŊsk 
Mazowiecki uchwalonego uchwałņ nr 
XX/223/04 Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. opublikowanņ w Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2004r. Nr 223, poz. 
5975, z wyjņtkiem ustaleŊ dotyczņcych dróg, 
oznaczonych w niniejszej zmianie symbolami 
(2)KDD, (8)KDD, (9)KDD, (9)KDW, (11)KDL, 
(13)KDW, (15)KDZ. 

2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta MiŊsk Mazowiecki. 

3. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia 
w życie niniejszej uchwały, a nie zakoŊczo-
nych decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia 
niniejszego planu. 

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta: 

mgr inż. Leon Jurek 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51370 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51371 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51372 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51373 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51374 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51375 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51376 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51377 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51378 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51379 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51380 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51381 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51382 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51383 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51384 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51385 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51386 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51387 – Poz. 7262 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 215 – 51388 – Poz. 7262 
 

 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLII/366/10 

Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki 
z dnia 20 wrzeŌnia 2010r. 

 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta MiŊsk Mazowiecki rozstrzy-
ga, co nastňpuje: 

 
Lp. TreŌń uwagi Oznaczenie nieru-

chomoŌci, której 
dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoŌci lub jej czňŌci, 

której dotyczy uwaga 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszajņcego 
uwagi 

Rozstrzygniňcie 
Rady Miasta 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

 
1. Zmniejszenie odległoŌci linii 
zabudowy od: 
1a. linii rozgraniczajņcych ulicy 
(13KDW), 
1b. cieku wodnego, 
 
2. Zwiňkszenie powierzchni 
zabudowy do 60%. 
3. Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej do 40%. 

Obszar nr 13 
działka nr ew. 6483 
 

(13)1MW/U, (13)2MW/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej. 
ad. 1 – 1a. – linie zabudowy 5,0m 
od linii rozgraniczajņcych ulicy, 
ad. 1– 1b. – linia zabudowy 
20,0m od cieku wodnego, 
ad. 2. maksymalna powierzchnia 
zabudowy 50%, 
ad. 3. minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna 50%, 

Janusz Zawadzki, 
ul. Walcownicza 30E, 
Warszawa 

 
 
 
 
ad. 1-1a.  
nieuwzglňdniona 
ad. 1-1b.  
nieuwzglňdniona 
ad. 2  
nieuwzglňdniona 
ad. 3 
 nieuwzglňdniona 

 

Przewodniczņcy Rady Miasta: 
mgr inż. Leon Jurek 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLII/366/10 

Rady Miasta MiŊsk Mazowiecki 
z dnia 20 wrzeŌnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ własnych gminy  
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 111 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta MiŊsk Mazowiecki rozstrzyga, co nastňpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu infrastruk-

tury technicznej 
Sposób realizacji Zasady finansowania 
Forma: 
1. Zadanie 

krótko-
okresowe 

2. zadanie 
wieloletnie 

Tryb: 
1. zgodnie z ustawņ o 

gospodarce nieruchomo-
Ōciami, 

2. zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodň i 
zbiorowym odprowadza-
niu Ōcieków 

3. zgodnie z wieloletnim 
plan rozwoju i moderni-
zacji urzņdzeŊ wodociņ-
gowych i urzņdzeŊ kana-
lizacyjnych (art. 21 ww. 
ustawy) 

4. zgodnie z ustawņ prawo 
zamówieŊ publicznych, 

5. inne. 

odpowiedzialni za 
realizacjň: 
1. burmistrz, 
2. - stwo wodo-

ciņgowo-
kanalizacyjne, 

3. wykonawca, 
 

prognozowane źródła finansowania: 
1. dochody własne gminy, 
2. Ōrodki własne przedsiňbiorstwa 

wodociņgowo-kanalizacyjnego, 
3. dotacje, w tym z dotacje lub 

subwencje udzielane przez insty-
tucje dysponujņce Ōrodkami 
finansowymi na inwestycje infra-
strukturalne i ochrony Ōrodowi-
ska, 

4. kredyty i pożyczki komercyjne, 
5. kredyty i pożyczki preferencyjne, 
6. obligacje komunalne, 
7. inne. 

potencjalny udział 
innych inwestorów w 
finansowaniu zadania: 
1. właŌciciele nieru-

chomoŌci, 
2. fundacje i organiza-

cje wspomagajņce, 
3. inwestorzy zewnňtrz-

ni, 
4. inne. 

1 drogi 
publiczne 

wykup 1, 2 1, 5 1 1 1 

budowa 2 4, 5 1, 3 1, 3 1, 2, 3, 4 

2 pozostałe wodociņgi 2 2, 3, 4, 5 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

kanalizacja 2 2, 3, 4, 5 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Przewodniczņcy Rady Miasta: 
mgr inż. Leon Jurek 

 
 


