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UCHWAŁA Nr XLIV/421/10 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

zmieniająca uchwałę 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 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
w wykonaniu uchwały nr XVIII/133/08 Rady Mia-
sta MiŊsk Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2008r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmia-
ny 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 - uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/366/10 Rady Miasta 
MiŊsk Mazowiecki z dnia 20 wrzeŌnia 2010r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
MiŊsk Mazowiecki wprowadza siň nastňpujņce 
zmiany: 

1. W § 5 po ust. 3, dodaje siň ust. 4, ust. 5 i ust. 
6 w brzmieniu: 

„4. Zakazuje siň lokalizowania noŌników re-
klamowych na drzewach i obiektach małej 
architektury. 

5. Nakazuje siň, aby urzņdzenia techniczne 
takie jak szafki energetyczne, gazowe i tele-
komunikacyjne, stacje transformatorowe zo-
stały wkomponowane w ogrodzenia. 

6. Nakazuje siň umieszczanie w przestrzeni 
dróg publicznych obiektów małej architektu-
ry, takich jak kosze na Ōmieci, oŌwietlenie”. 

2. W § 8 uchyla siň ust. 2 i ust. 3. 

3. W § 12: 

a) w ust. 1 skreŌla siň słowa „i moderniza-
cjň”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na terenach objňtych planem dopusz-
cza siň wysokoŌń wiňkszņ niż 17m dla 
obiektów budowlanych, nie bňdņcych bu-
dynkami, zwiņzanych z infrastrukturņ, ta-
kich jak maszty, anteny oraz inne obiekty o 
podobnym charakterze, z zastrzeżeniem 
przepisów odrňbnych. WysokoŌń pozosta-

łej zabudowy okreŌlono w Rozdziale III ni-
niejszej uchwały.”. 

4. W § 13 ust. 1 i ust. 2 otrzymujņ brzmienie: 

„1. Ustala siň, że wszystkie obszary objňte 
planem majņ zapewnionņ obsługň komuni-
kacyjnņ z ciņgów komunikacyjnych objňtych 
tym planem albo z terenów sņsiednich, objň-
tych innymi obowiņzujņcymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. 
Ustala siň obowiņzek powiņzania układu ko-
munikacyjnego objňtego niniejszym planem 
z układem istniejņcym i ustalonym w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego miasta MiŊsk Mazowiecki. 

2. Klasyfikacjň terenów komunikacyjnych 
oraz ich parametry okreŌlono w Rozdziale III 
niniejszej uchwały i na rysunku zmiany pla-
nu.” 

5. W § 17: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) (2) KDD - teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa – fragment ulicy znajdujņcej 
siň w pozostałej czňŌci poza obszarem ob-
jňtym granicņ planu.”, 

b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (2) KDD: 

-  trójkņt widocznoŌci o wymiarach 5m x 
5m na skrzyżowaniu ulic, linie rozgra-
niczajņce zgodnie z rysunkiem planu, 

-  nawierzchnia utwardzona z możliwo-
Ōciņ podziału na jezdniň i chodnik.”. 

6. W § 23 

a) w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 otrzymujņ brzmienie: 

„2) (8) P – teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz obsługowo-
techniczny z zachowaniem zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej na działkach, 
na których taka zabudowa już istnieje. 

3) (8) KDD – teren dróg publicznych – dro-
ga dojazdowa – fragment ulicy znajdujņcej 
siň w pozostałej czňŌci poza obszarem ob-
jňtym granicņ planu.”, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (8) KDD: 

- trójkņt widocznoŌń o wymiarach 5 m x 
5m na skrzyżowaniu ulic, linie rozgra-
niczajņce zgodnie z rysunkiem planu, 

- nawierzchnia utwardzona, z możliwo-
Ōciņ podziału na jezdniň i chodnik.”. 

7. W § 24: 

a) w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 otrzymujņ brzmienie: 

„2) (9) KDD – teren dróg publicznych – uli-
ca dojazdowa – fragment ulicy znajdujņcej 
siň w pozostałej czňŌci poza obszarem ob-
jňtym granicņ planu, 

3) (9) KDW – teren dróg wewnňtrznych - 
ciņg pieszy.”, 

b) ust. 3 i ust. 4 otrzymujņ brzmienie: 

„3. Ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (9) KDD: 

- linie rozgraniczajņce zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- nawierzchnia utwardzona – jezdnia i 
chodnik, 

- szerokoŌń jezdni nie mniejsza niż 5,0m. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry i wskaź-
niki zabudowy i zagospodarowania terenu 
(9) KDW: 

- linie rozgraniczajņce zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- nawierzchnia utwardzona - chodnik.”. 

8. W § 26: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) (11) KDL – teren dróg publicznych – 
ulica lokalna – fragmenty ulic znajdujņ-
cych siň w pozostałych czňŌciach poza ob-
szarem objňtym granicņ planu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (11) KDL: 

- linie rozgraniczajņce zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- nawierzchnia utwardzona – jezdnia i 
chodnik.”. 

9. W § 28: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) (13) KDW – teren dróg wewnňtrznych 
– fragment ciņgu pieszo-jezdnego znajdu-
jņcego siň w pozostałej czňŌci poza obsza-
rem objňtym granicņ planu.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (13) KDW: 

- linie rozgraniczajņce zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- nawierzchnia utwardzona bez podziału 
na jezdniň i chodnik.”. 

10. W § 30: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) (15) KDZ – teren dróg publicznych – 
ulica zbiorcza – fragment ulicy znajdujņ-
cej siň w pozostałej czňŌci poza obsza-
rem objňtym granicņ planu.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu (15) KDZ: 

- linie rozgraniczajņce zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- nawierzchnia utwardzona – jezdnia i 
chodnik.”. 

11. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W granicach objňtych zmianņ miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta MiŊsk Mazowiecki przestajņ 
obowiņzywań ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 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.”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta: 

mgr inż. Leon Jurek 

 
 
 


