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UCHWAŁA Nr XXXVII/310/09 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 29 grudnia 2009 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 samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały 
nr IV/17/07 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 
22 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Miĉsk Ma-
zowiecki, po zbadaniu i stwierdzeniu zgodnoċci 
niniejszej zmiany planu z zapisami studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania miasta 
Miĉsk Mazowiecki, Rada Miasta Miĉsk Mazowiec-
ki uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 

Obszar objęty planem 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Miĉsk 
Mazowiecki uchwalonego uchwałą nr 
XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. opublikowaną w Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 223 z 2004r. poz. 5975 
dla 15 obszarów, których granice okreċla rysu-
nek planu. 

2. Objćte niniejszą uchwałą ustalenia w granicach 
okreċlonych jw., zwane są dalej zmianą miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Miĉsk Mazowiecki, a w skrócie 
planem. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 (plansze nr 1.1 - 1.15) do ni-
niejszej uchwały, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

 

 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiące załącznik nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. 

Zakres stanowienia rysunku planu 

1. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objćtego 
planem, 

2) linia rozgraniczająca tereny 
o róďnym przeznaczeniu i 
róďnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) nieprzekraczalna linia za-
budowy, 

4) obowiązująca linia zabu-
dowy, 

5) obowiązująca linia zabu-
dowy zwartej z usługami w 
parterach budynków, 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej – oznaczo-
ne symbolami (2)MN/U, (3)MN/U, 
(5)MN/U, (7)MN/U, (8)MN/U, (9)MN/U, od 
(11)1MN/U1 do (11)11MN/U1, od 
(11)1MN/U2 do (11)7MN/U2, 

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zabudowy usługowej – ozna-
czone symbolami (1)MN/MW/U, 
(4)MN/MW/U, od (11)1MN/MW/U1 do 
(11)6MN/MW/U1, od (11)1MN/MW/U2 do 
(11)2MN/MW/U2, 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zabudowy usługowej – oznaczo-
ne symbolami (6)MW/U, (10)MW/U, od 
(11)1MW/U do (11)8MW/U, (12)MW/U, 
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9) teren zabudowy usługowej – oznaczony 
symbolem (11)U, 

10) tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów oraz obsługowo techniczne – 
oznaczone symbolami (6)P, od (11)1P do 
(11)2P, (13)P, (14)P, od (15)1P1 do (15)5P1, 
od (15)1P2 do (15)3P2, od (15)1P3 do 
(15)2P3, 

11) teren zieleni urządzonej i tereny zabudowy 
usługowej związanej ze sportem i rekre-
acją – oznaczony symbolem (11)ZP/US, 

12) teren zieleni urządzonej – oznaczony sym-
bolem (11)ZP, 

13) teren infrastruktury technicznej – oznaczo-
ny symbolem (15)E/G/W/K/T/O/C, 

14) tereny dróg publicznych – ulice lokalne – 
oznaczone symbolami (6)KDL, (7)KDL, 
(10)KDL, od (11)KDL1 do (11)KDL6, 
(14)KDL, (15)KDL, 

15) tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe 
– oznaczone symbolami (3)KDD, (8)KDD, 
od (11)KDD1 do (11)KDD7, od (15)KDD1 do 
(15)KDD2, 

16) tereny dróg wewnćtrznych – ulice we-
wnćtrzne – oznaczone symbolami 
(10)KDW, od (11)KDW1 do (11)KDW21, 
(13)KDW, od (15)KDW1 do (15)KDW7, 

17) strefa ochrony krajobrazu 
kulturowego, 

18) strefa ochrony archeologicz-
nej “OW” 

 

2. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu są 
elementami informacyjnymi planu (nie podle-
gają uchwaleniu): 

1) orientacyjny zasićg uciąďli-
wego oddziaływania kolei, 

2) orientacyjny zasićg uciąďli-
wego oddziaływania ulic, 

3) linie elektroenergetyczne 
wraz z orientacyjnym zasić-
giem ich uciąďliwego oddzia-
ływania, 

4)  oċ i jezdnia ulicy.  

 

 

 

3. Ponadto charakter informacyjny mają symbole 
i oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie sy-
tuacyjno – wysokoċciowej, na której wykonany 
został rysunek planu. 

4. (1) – liczba w nawiasie przed symbolami po-
szczególnych terenów oznacza numer obszaru 
zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany planu. 

§ 3. 

Wyjaśnienie pojęć zawartych w tekście uchwały 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej tereny o róďnym prze-
znaczeniu i róďnych zasadach zagospodaro-
wania – naleďy przez to rozumieć granicć 
pomićdzy terenami o przeznaczeniach jedno-
znacznie okreċlonych właċciwym sobie sym-
bolem, zgodnie z rysunkiem planu, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, okreċlającą najmniej-
szą dopuszczalną odległoċć zasadniczej bryły 
budynku w parterze od drogi, granicy działki 
lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; poza ww. linić, o ile nie jest ona jedno-
czeċnie linią rozgraniczającą, mogą wystawać 
jedynie takie fragmenty budynku jak schody, 
pochylnie, ganki, wejċcia, balkony, nadwie-
szone fragmenty wyďszych kondygnacji, oka-
py i tym podobne,  

3) obowiązującej linii zabudowy – naleďy przez 
to rozumieć linić, okreċlającą usytuowanie 
zasadniczej bryły budynku w parterze w sto-
sunku do drogi, granicy działki lub innego 
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu; poza ww. 
linić mogą wystawać jedynie takie fragmenty 
budynku jak schody, pochylnie, ganki, wej-
ċcia, balkony, nadwieszone fragmenty wyď-
szych kondygnacji, okapy i tym podobne, 

4) obowiązującej linii zabudowy zwartej z usłu-
gami w parterach budynków – naleďy przez to 
rozumieć linić jw. wzdłuď której realizuje sić 
zabudowć zwartą z usługami w parterach bu-
dynków, 

5) zabudowie zwartej – naleďy przez to rozumieć 
ciągłą zabudowć z moďliwoċcią pozostawie-
nia niezbćdnych bramowych przejċć i prze-
jazdów, 

6) pierzei drogi lub placu - naleďy przez to rozu-
mieć „ċciany” drogi lub placu, które tworzą 
zamykające przestrzeĉ obiekty pionowe, 
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7) działce budowlanej - naleďy przez to rozumieć 

nieruchomoċć gruntową lub działkć gruntu, 
której wielkoċć, cechy geometryczne, dostćp 
do drogi publicznej oraz wyposaďenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej spełnia-
ją wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrćbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego, 

8) powierzchni zabudowy - naleďy przez to ro-
zumieć powierzchnić przeznaczoną pod 
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane, 

9) uciąďliwoċci obiektu - naleďy przez to rozu-
mieć przekroczenie dopuszczanych prawem 
norm hałasu, wibracji i pól elektromagne-
tycznych oraz przekroczenie dopuszczanych 
prawem norm dotyczących wprowadzania 
zanieczyszczeĉ do powietrza, wód, gleby, 
ziemi, 

10) strefach uciąďliwoċci – naleďy przez to rozu-
mieć strefy zaznaczone na rysunku planu, w 
których oddziaływanie istniejących obiektów 
sąsiednich powoduje uciąďliwoċć wynikającą 
z przekroczonych norm hałasu, wibracji i na-
tćďenia pól elektromagnetycznych, 

11) wielofunkcyjnoċci terenu (dotyczy terenów 
MN/U, MN/MW/U, MW/U, ZP/US, 
Z/G/W/K/T/O/C) – naleďy przez to rozumieć te-
ren przeznaczony pod dwie lub wićcej funkcji, 
na którym moďna realizować jedną z tych 
funkcji, dwie lub wszystkie wskazane funkcje 
jednoczeċnie, pod warunkiem, ďe bez wzglć-
du na to którą z funkcji sić realizuje zasady 
zagospodarowania, takie jak: wskačnik mini-
malnej powierzchni biologicznie czynnej, 
wskačnik maksymalnej powierzchni zabudo-
wy, maksymalna wysokoċć zabudowy, do-
puszczona iloċć kondygnacji i geometria da-
chu są jednakowe. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 4. 

Przeznaczenie terenów 

oraz linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania 

1. Ustala sić, ďe w ramach 15 obszarów objćtych 
zmianą planu wyróďnia sić tereny o róďnym 
przeznaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Linie rozgraniczające ww. tereny – zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 

§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

1. Ustala sić, ďe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy wymagają 
ochrony i ukształtowania są: 

1) pierzeje dróg publicznych (ulic i placów) 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KDL i KDD, 

2) pierzeje wybranych dróg wewnćtrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
(11)KDW11, (11)KDW12, (11)KDW13, 
(11)KDW14, (11)KDW15, 

3) dominanty kompozycji przestrzennej na ob-
szarze nr 11 - teren (11) ZP i teren (11)2P, 

4) charakterystyczne obiekty – istniejące ka-
pliczki (krzyďe) – obszar nr 1 (działka nr 
3688/2), obszar nr 11 (działki połoďone przy 
ul. Klonowej nr ew. 6273 i 6229). 

2. Ustala sić, ďe: 

1) pierzeje dróg publicznych naleďy kształto-
wać zgodnie z liniami zabudowy wyznaczo-
nymi na rysunku planu; na obszarze nr 11 – 
tereny (11)3MW/U, (11)4MW/U, (11)5MW/U, 
(11)6MW/U naleďy obowiązkowo wykonać 
przejċcia i przejazdy w miejscach krzyďowa-
nia sić obowiązującej linii zabudowy zwartej 
z usługami w parterach z ulicami wewnćtrz-
nymi (11)KDW12 i (11)KDW13, wysokoċć i 
przeznaczenie zabudowy - patrz Rozdział III, 

2) pierzeje wybranych dróg wewnćtrznych na-
leďy kształtować zgodnie z liniami zabudowy 
oraz dodatkowo poprzez nasadzenie szpale-
rów drzew wzdłuď tych dróg, pomićdzy ich 
liniami rozgraniczającymi a ich liniami za-
budowy wyznaczonymi na rysunku planu, 

3) dominanty kompozycji przestrzennej: 

a) na obszarze nr 11 teren (11) ZP naleďy 
kształtować przy pomocy drzew, które 
utworzą zamknićcie widokowe ulicy Klo-
nowej przy wječdzie w ul. Spacerową, 

b) na obszarze nr 11 teren (11)2P naleďy 
kształtować przy pomocy obiektów bu-
dowlanych w miejscu wyznaczonym 
obowiązującą linią zabudowy,  

4) charakterystyczne obiekty – istniejące ka-
pliczki (krzyďe) naleďy zachować w miej-
scach, w których stoją obecnie oraz otoczyć 
opieką istniejącą wokół nich zieleĉ. 
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§ 6. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

1. Stwierdza sić, ďe na obszarze objćtym planem 
nie wystćpują obszary ograniczonego uďyt-
kowania w rozumieniu obowiązujących prze-
pisów prawa. Jeďeli w trakcie realizacji usta-
leĉ planu dany obszar zostanie uznany za ob-
szar ograniczonego uďytkowania, to wszelkie 
prace na ww. obszarze wolno prowadzić tylko 
w uzgodnieniu z właċciwym w sprawie orga-
nem. 

2. Stwierdza sić, ďe na obszarze objćtym planem 
nie wystćpują szczególne formy ochrony 
przyrody w rozumieniu obowiązujących prze-
pisów. Jeďeli w trakcie realizacji ustaleĉ planu 
dany obszar lub obiekt zostanie objćty ochro-
ną z mocy obowiązujących przepisów o 
ochronie przyrody, to wszelkie prace na ww. 
obszarze lub przy ww. obiekcie oraz w oto-
czeniu niezbćdnym do ich ochrony wolno 
prowadzić tylko w uzgodnieniu z właċciwym 
w sprawie organem. 

3. Ustala sić, ďe uciąďliwoċć obiektów usługo-
wych i produkcyjnych oraz infrastruktury 
technicznej musi zamykać sić w granicach te-
renu, do którego powodujący uciąďliwoċć ma 
tytuł prawny. 

4. Ustala sić obowiązek zastosowania odpo-
wiednich ċrodków mających na celu zacho-
wanie dopuszczalnego przepisami prawa i 
normami poziomu hałasu w budynkach prze-
znaczonych na pobyt ludzi. 

5. Ustala sić, ďe: 

1) na wszystkich terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami MN/U, 
MN/MW/U, MW/U i ZP/US naleďy utrzymać 
dopuszczalny poziom hałasu taki jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową, o których mowa w art. 113 
ustawy Prawo ochrony ċrodowiska, 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami (11)U naleďy utrzymać dopusz-
czalny poziom hałasu taki jak dla terenów 
przeznaczonych pod budynki związane ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzie-
ci i młodzieďy, o których mowa w art. 113 
ustawy Prawo ochrony ċrodowiska. 

6. Ustala sić zakaz wycinania i uszkadzania (np. 
ograniczenia przepuszczalnoċci gleb wokół 
drzewa) istniejących drzew z wyjątkiem przy-
padków wycinki wynikającej z koniecznoċci 
dokonania zabiegów pielćgnacyjnych i reali-
zacji ustaleĉ planu. Zakazuje sić wycinania: 

1) na obszarze nr 6 - rosnących w rzćdzie dć-
bów na terenie (6)MW/U, 

2) na obszarze nr 10 - rosnących w rzćdzie 
drzew wzdłuď (10)KDW, 

3) na obszarze nr 11:  

a) zespołów robinii, sosen i klonów na te-
renie (11)4MN/MW/U1 (działka nr 
6628/4), 

b) małopowierzchniowego lasu dćbowo-
sosnowego na terenie (11)U,  

4) na obszarze nr 13 - rosnących w rzćdzie 
drzew wzdłuď zachodniej granicy terenu 
(13)P, 

5) na obszarze nr 14 - rosnących w rzćdzie 
drzew wzdłuď wschodniej granicy terenu 
(14)P. 

7. Nakazuje sić kompensacjć przyrodniczą w 
postaci nasadzeĉ – jedno drzewo wycićte – 
dwa posadzone oraz w postaci donic z ziele-
nią na terenach pozbawionych powierzchni 
biologicznie czynnej (dojċcia do budynków, 
balkony, tarasy, itp.). 

8. Nakazuje sić właċcicielom i uďytkownikom 
działek ochronć istniejących na tych działkach 
rowów melioracyjnych. Dopuszcza sić po-
prowadzenie ww. rowów pod ziemią w po-
staci drenów na odcinkach, na których ich 
obecnoċć utrudnia prawidłowe zagospoda-
rowanie działek. 

9. Na obszarze nr 11 – na terenach od 
(11)1MN/U1 do (11)11MN/U1 ustala sić strefć 
ochrony krajobrazu kulturowego ze wzglćdu 
na specyficzny charakter istniejącej zabudo-
wy. 

10. Zabrania sić budowy zakładów stwarzających 
zagroďenie dla ďycia lub zdrowia ludzi w ro-
zumieniu ustawy Prawo ochrony ċrodowiska. 

11. Na terenach, gdzie dopuszcza sić powstanie 
zabudowy mieszkaniowej jedno i wieloro-
dzinnej przy projektowaniu tej ostatniej nale-
ďy przyjąć załoďenie, ďe na działce sąsiedniej 
moďe powstać w odległoċci 4m od granicy 
działki budynek jednorodzinny i dostosować 
odległoċć przesłaniania do tego budynku. 

12. Na terenach (11)1MW/U i (11)2MW/U przy 
projektowaniu zabudowy naleďy przyjąć zało-
ďenie, ďe na działce sąsiedniej lub sąsiednim 
obszarze inwestycji moďe powstać budynek 
wielorodzinny o podobnych gabarytach i do-
stosować wzajemnie dla tych budynków wy-
sokoċć przesłaniania. 
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§ 7. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Stwierdza sić, ďe na obszarze objćtym planem:  

1) została ustanowiona miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Miĉsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą nr 
XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
223, poz. 5975) strefa ochrony archeologicz-
nej “OW”, i ustalenia dla ww. strefy stają 
sić ustaleniami niniejszego planu - obszar  
nr 12, teren (12)MW/U, 

2) nie wystćpują formy ochrony zabytków ta-
kie jak „zabytki”, „pomnik historii”, „park 
kulturowy” oraz nie ma obiektów wpisa-
nych do ewidencji zabytków, 

3) nie znaleziono podstaw do uznania jakiego-
kolwiek obiektu za dobro kultury współcze-
snej. 

2. Jeďeli w trakcie realizacji ustaleĉ planu dany 
obszar lub obiekt zostanie uznany za podlega-
jący szczególnej formie ochrony z mocy obo-
wiązujących przepisów o ochronie zabytków, to 
wszelkie prace na ww. obszarze lub przy ww. 
obiekcie oraz w strefie niezbćdnej do ich 
ochrony wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu 
z właċciwym w sprawie organem. 

§ 8. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznych 

1. Stwierdza sić, ďe na obszarze objćtym planem 
nie wystćpują okreċlone w studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy "obszary przestrzeni pu-
blicznej", o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

2. Ustala sić, ďe przestrzeniami publicznymi w 
rozumieniu niniejszej uchwały są:  

1) tereny dróg publicznych i placów oznaczone 
na rysunku planu symbolami KDL, KDD, w 
granicach do linii rozgraniczających tych 
dróg, 

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem (11) ZP.  

3. Ustala sić nastćpujące wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych, o których mowa powyďej: 

1) zakazuje sić lokalizowania tymczasowych 
obiektów handlowo – usługowych, 

2) zakazuje sić lokalizowania noċników rekla-
mowych na drzewach, na obiektach małej 
architektury, 

3) nakazuje sić, aby urządzenia techniczne ta-
kie jak szafki energetyczne, gazowe i tele-
komunikacyjne, stacje transformatorowe 
itp. zostały wkomponowane w budynki lub 
w ogrodzenia, 

4) nakazuje sić umieszczenie w tych przestrze-
niach obiektów małej architektury takich jak 
ławki, kosze na ċmieci, oċwietlenie, itp., 

5) pozostałe ustalenia dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznych, o których mowa 
powyďej - patrz paragraf 5. 

§ 9. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu,  

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskaźniki intensywności zabudowy 

1. Ustaleniom planu podlegają nastćpujące pa-
rametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy, 

2) powierzchnia zabudowy, 

3) powierzchnia biologicznie czynna, 

4) gabaryty projektowanej zabudowy, 

5) wysokoċć projektowanej zabudowy, 

6) geometria dachu.  

2. Ustala sić, ďe: 

1) linie zabudowy naleďy wyznaczyć w nawią-
zaniu do istniejących budynków lub w na-
wiązaniu do linii zabudowy ustalonej w 
obowiązującym na terenach sąsiednich pla-
nie miejscowym, tak aby tworzyć uporząd-
kowane pierzeje, ww. linie okreċla rysunek 
planu, 

2) powierzchnić zabudowy i powierzchnić bio-
logicznie czynną okreċla sić w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej, stosowne 
ustalenia szczegółowe zawiera Rozdział III, 

3) gabarytami, wysokoċcią i geometrią dachu 
projektowanej zabudowy naleďy nawiązy-
wać do zabudowy istniejącej lub projekto-
wanej na terenach sąsiednich, stosowne 
ustalenia szczegółowe zawiera Rozdział III. 

4) minimalna szerokoċć frontu nowoprojekto-
wanego budynku wynosi 6m, powyďsze nie 
dotyczy przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, remontu i modernizacji budynków 
istniejących w chwili wejċcia w ďycie niniej-
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szego planu; stosowne ustalenia szczegó-
łowe zawiera Rozdział III, 

5) garaďe i pomieszczenia gospodarcze na te-
renach, na których nie ma dotychczas bu-
dynków i na terenach o niewielkim zainwe-
stowaniu dopuszcza sić tylko jako wbudo-
wane w budynki o przeznaczeniu ustalonym 
planem; powyďsze dotyczy obszarów nr 1, 
nr 6, nr 9, obszaru nr 11 - terenów od 
(11)1MN/MW/U1 do (11)5MN/MW/U1, od 
(11)1MW/U do (11)8MW/U, (11)U, od (11)1P 
do (11)2P, (11)ZP/US oraz obszaru nr 15 - te-
renów od (15)1P2 do (15)3P2, 

6) wysokoċcią i kształtem ogrodzenia nowej 
zabudowy naleďy nawiązywać do zabudowy 
istniejącej lub projektowanej na terenach 
sąsiednich. 

§ 10. 

Granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochronie,  
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemi 

1. Stwierdza sić, ďe na obszarze objćtym planem 
nie wystćpują tereny górnicze, tereny naraďone 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz tereny za-
groďone osuwaniem sić mas ziemnych. 

2. Pozostałe ustalenia dotyczące terenów lub 
obiekty podlegające ochronie, na podstawie 
przepisów odrćbnych - patrz § 6 i § 7. 

§ 11. 

Szczegółowe zasady i warunki  
scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem miejscowym 

1. Ustala sić moďliwoċć podziału istniejących w 
dniu uchwalenia planu działek ewidencyjnych 
przy uwzglćdnieniu zasad wynikających z usta-
leĉ planu i pod warunkiem zapewnienia dostć-
pu do drogi publicznej dla kaďdej działki. 

2. Ustala sić moďliwoċć scalenia działek ewiden-
cyjnych w celu dokonania ich podziału. 

3. Ustala sić nastćpujące parametry działek w 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, uzy-
skiwanych w wyniku scalenia i podziału nieru-
chomoċci dokonanych po wejċciu w ďycie pla-
nu; poniďsze parametry nie dotyczą terenów od 
(11)1MN/U1 do (11)11MN/U1: 

1) minimalna powierzchnia działek: 

a) w zabudowie wolnostojącej – 450m2, 

b) w zabudowie bličniaczej – 350m2, 

c) w zabudowie szeregowej – 200m2, 

2) minimalna szerokoċć frontów działek: 

a) w zabudowie wolnostojącej – 14m, 

b) w zabudowie bličniaczej – 10m, 

c) w zabudowie szeregowej – 6m, 

3) kąt połoďenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego: 

a) w przypadku scalenia sąsiednich działek 
dopuszcza sić zachowanie dotychczaso-
wego kąta, 

b) w przypadku całkowicie nowej parcelacji 
kąt zbliďony do kąta prostego. 

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

5. Stwierdza sić, ďe scalenia, o których mowa w 
niniejszym paragrafie nie są 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 zm.). 

§ 12. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów  
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

1. Dopuszcza sić remonty, przebudowć, rozbu-
dowć, nadbudowć i modernizacjć obiektów 
budowlanych, powstałych przed wejċciem w 
ďycie niniejszego planu, o ile nie uniemoďliwia 
to wprowadzenia ustaleĉ planu na działkach 
sąsiednich: 

1) jeďeli ich sposób uďytkowania jest inny niď 
ustalone w niniejszym planie przeznaczenie 
terenu, na którym stoją, 

2) jeďeli znajdują sić w czćċci lub w całoċci 
pomićdzy wyznaczonymi w planie liniami 
zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg.  

2. Dopuszcza sić zabudowć działek, powstałych 
przed wejċciem w ďycie niniejszego planu, na-
wet jeďeli mają parametry inne niď ustalone w 
niniejszym planie, o ile nie uniemoďliwia to 
wprowadzenia ustaleĉ planu na działkach są-
siednich i nie narusza ustaleĉ dotyczących sy-
tuowania budynków wzglćdem granic nieru-
chomoċci sąsiednich, wynikających z przepi-
sów wykonawczych do ustawy Prawo budow-
lane. 

3. Nie ustanawia sić całkowitego zakazu zabudo-
wy dla ďadnego z terenów. 

4. Dla obszarów nr 11 i nr 15, dla terenów poło-
ďonych w bezpoċrednim sąsiedztwie linii kole-
jowej E20 naleďy przestrzegać zapisów wynika-
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jących z rozdziału 9 ustawy z dnia 28 marca 
2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007r. 
Nr 16 poz. 94 z póčn. zm.). 

5. Dopuszcza sić powstanie zieleni i obiektów 
małej architektury, nie oznaczonych na rysunku 
planu, a niezbćdnych dla prawidłowego funk-
cjonowania terenu.  

6. Na terenach objćtych planem dopuszcza sić 
zwićkszenie okreċlonej w Rozdziale III niniejszej 
uchwały, maksymalnej wysokoċci dla punkto-
wych obiektów budowlanych, nie bćdących 
budynkami, związanych z infrastrukturą, takich 
jak maszty, anteny oraz inne obiekty o podob-
nym charakterze, z zastrzeďeniem przepisów 
odrćbnych. 

7. Stwierdza sić, ďe na obszarze objćtym planem 
nie wystćpują „inwestycje celu publicznego" o 
znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w 
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.  

§ 13. 

Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

1. Ustala sić obowiązek powiązania układu ko-
munikacyjnego objćtego niniejszym planem z 
układem istniejącym i z układem ustalonym 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta Miĉsk Mazowiecki. 

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

3. Dopuszcza sić powstanie budynków, budowli 
i urządzeĉ obsługi inďynieryjnej, dodatko-
wych elementów układu komunikacyjnego 
tzn.: dróg wewnćtrznych, w tym dróg poďa-
rowych, ciągów pieszych, parkingów, ċcieďek 
rowerowych, nie oznaczonych na rysunku 
planu a niezbćdnych dla prawidłowego funk-
cjonowania terenu. 

4. Szerokoċć nowoprojektowanych dróg we-
wnćtrznych (ulic) nie powinna być mniejsza 
niď 5m, a w przypadku sićgacza zawrotka nie 
moďe mieć mniejszych wymiarów niď 12,5m x 
12,5m. 

5. Dopuszcza sić adaptacjć istniejących dróg 
wewnćtrznych (ulic) w obecnych parame-
trach, zaleca sić punktowe poszerzenia  
(mijanki).  

6. Ustala sić obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowo-garaďowych dla samochodów i 
rowerów na terenie, do którego posiada sić 
tytuł prawny: 

1) dla obszarów nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 
dla obszaru nr 11 dla terenów od 
(11)1MN/U1 do (11)11MN/U1, od 
(11)1MN/U2 do (11)7MN/U2, (11)1 
MN/MW/U2, (11)2MN/MW/U2, (11)ZP/US i 
(11)ZP: 

a) dla zabudowy usługowej oraz obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów – 
minimum 1 miejsce postojowo - gara-
ďowe dla samochodu na kaďde 100m2 
powierzchni uďytkowej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej – mini-
mum 1 miejsce postojowo – garaďowe 
dla samochodu na lokal mieszkalny al-
bo budynek mieszkalny jednorodzinny, 

2) dla obszaru nr 11, dla terenów od 
(11)1MN/MW/U1 do (11)6MN/MW/U1, od 
(11)1MW/U do (11)8MW/U: 

a) dla zabudowy usługowej – minimum 2 
miejsca postojowo-garaďowe dla sa-
mochodu na kaďde 100m2 powierzchni 
uďytkowej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – minimum 2 miejsca postojo-
wo-garaďowe dla samochodu na budy-
nek mieszkalny, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – minimum: 

- 1 miejsce postojowo-garaďowe na 
lokal mieszkalny o powierzchni uďyt-
kowej do 60m2 włącznie, 

- 1,5 miejsca postojowo-garaďowego 
na lokal mieszkalny o powierzchni 
uďytkowej wićkszej niď 60m2 do 
80m2 włącznie, 

- 2 miejsca postojowo-garaďowe na 
lokal mieszkalny o powierzchni uďyt-
kowej wićkszej niď 80m2,  

3) dla pozostałych terenów minimum 2 miej-
sca postojowo-garaďowe dla samochodu 
na kaďde 100m2 powierzchni uďytkowej za-
budowy usługowej oraz obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów, a takďe na 
lokal mieszkalny albo budynek mieszkalny 
jednorodzinny,  

4) dla zabudowy usługowo – mieszkaniowej, 
miejsca postojowo-garaďowe naleďy za-
pewnić oddzielnie dla kaďdej funkcji, 
zgodnie z wskačnikami przyjćtymi powy-
ďej. 
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7. Ustala sić dla całego obszaru objćtego pla-

nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu 
tzn.: 

1) sieci wodociągowej z uzbrojeniem ppoď., z 
uwzglćdnieniem hydrantów nadziemnych 
lub podziemnych, 

2) sieci kanalizacji sanitarnej, 

3) sieci gazowej ċredniego i niskiego ciċnie-
nia dla potrzeb bytowo – socjalnych oraz 
celów grzewczych, 

4) sieci energetycznej (zasilającej ċredniego i 
niskiego napićcia oraz oċwietleniowej), 

5) sieci telefonicznej kablowej podziemnej, 

6) sieci kanalizacji deszczowej, 

7) innego uzbrojenia, jeċli zaistnieje taka ko-
niecznoċć. 

8. Ustala sić obowiązek podłączenia wszystkich 
obiektów budowlanych przeznaczonych na 
pobyt ludzi do: 

1) sieci wodociągowej, 

2) sieci kanalizacji sanitarnej, 

3) sieci energetycznej. 

9. Postuluje sić podłączenie wszystkich obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na pobyt 
ludzi do: 

1) sieci gazowej, tam gdzie ww. sieć istnieje, 

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

10. W zakresie wód opadowych: 

1) w przypadku braku kanalizacji deszczowej 
wody opadowe naleďy zagospodarować 
na terenie, do którego posiada sić tytuł 
prawny,  

2) ustala sić, ďe wody opadowe z jezdni i par-
kingów odprowadzane są do kanalizacji 
deszczowej, a nastćpnie po uprzednim 
podczyszczeniu do wód powierzchniowych 
lub do gruntu, 

3) właċciciel terenu nie moďe zmieniać stanu 
wody na gruncie ze szkodą dla terenów 
sąsiednich. 

11. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala 
sić: 

1) wywóz na wysypisko poza obszar objćty 
planem, 

2) obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, 
zgodnie z regulaminem utrzymania czy-
stoċci i porządku na terenie miasta Miĉsk 

Mazowiecki, uchwalonym uchwałą Rady 
Miasta Miĉsk Mazowiecki. 

12. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala sić czynniki grzewcze: gaz, olej o ni-
skiej zawartoċci siarki, energia elektryczna 
lub odnawialne čródła energii, 

2) dopuszcza sić inne ogrzewanie budynków 
i budowli, w tym paliwami stałymi, pod 
warunkiem ďe urządzenia do ich spalania 
posiadają aktualny certyfikat potwierdza-
jący spełnienie wymagaĉ obowiązujących 
norm w zakresie bezpieczeĉstwa ekolo-
gicznego. 

13. W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną: 

1) ustala sić prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róďnych napićciach po oddziel-
nych trasach, 

2) dopuszcza sić w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach pro-
wadzenie elektroenergetycznych napo-
wietrznych linii SN i NN na wspólnych 
słupach, 

3) postuluje sić, ďe projektowane sieci ener-
getyczne niskiego i ċredniego napićcia bć-
dą sieciami podziemnymi oraz ďe projek-
towane stacje transformatorowe bćdą wy-
konane jako wnćtrzowe, 

4) postuluje sić przebudowć istniejących sie-
ci energetycznych niskiego i ċredniego 
napićcia na podziemne, a stacji transfor-
matorowych SN /NN słupowych na wnć-
trzowe, 

5) przyłączenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urządzeĉ 
elektroenergetycznych bćdzie sić odbywać 
w uzgodnieniu i na warunkach okreċlo-
nych przez właċciwego operatora systemu 
elektroenergetycznego, według zasad 
okreċlonych w przepisach prawa energe-
tycznego, 

6) stwierdza sić, ďe zasićg strefy szkodliwego 
oddziaływania napowietrznej linii elektro-
energetycznej ċredniego napićcia wynosi 
po 5m w kaďdą stronć od osi linii, 

7) ustala sić, ďe zasićg ww. strefy moďe być 
weryfikowany w decyzjach o pozwoleniu 
na budowć w trybie i na zasadach okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych, w 
uzgodnieniu z zarządzającym siecią, 

8) dopuszcza sić moďliwoċć nasadzeĉ drzew i 
krzewów pod napowietrznymi liniami 
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energetycznymi po uzgodnieniu z właċci-
cielem linii, 

9) ustala sić nakaz przycinania drzew i krze-
wów rosnących pod napowietrznymi li-
niami energetycznymi, zgodnie z wyma-
ganiami właċciciela linii. 

14. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe okreċla: 

a) dla gazociągów wybudowanych w dniu 
12 grudnia 2001r. oraz po tym terminie 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, 
poz. 1055),  

b) dla gazociągów wybudowanych przed 
12 grudnia  2001r. Rozporządzenie Mi-
nistra Przemysłu i Handlu z dnia 14 li-
stopada 1995r. (Dz.U. Nr 139, poz. 686),  

2) linia ogrodzeĉ winna przebiegać min. 
0,5m od gazociągu, 

3) dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe winny być lokalizowane w linii 
ogrodzeĉ i otwierane na zewnątrz od stro-
ny ulicy albo w miejscu uzgodnionym z za-
rządzającym siecią gazową, w pozostałych 
przypadkach w miejscu uzgodnionym z za-
rządzającym ww. siecią, 

4) gazyfikacja jest moďliwa o ile zostanie za-
warte porozumienie pomićdzy dostawcą 
gazu i odbiorcą, po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznej opłacalnoċci dostaw gazu 
dla Przedsićbiorstwa Gazowniczego, 

5) podział terenu na działki powinien gwaran-
tować wykonanie dla kaďdej z nich indywi-
dualnego przyłącza gazowego, 

6) gazociągi, które w wyniku poszerzenia ulic 
znajdą sić pod jezdnią naleďy przenieċć 
spod jezdni w linie rozgraniczające ulicy, 

7) w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych i wewnćtrznych naleďy rezerwować 
trasy dla sieci gazowej, 

8) podczas prowadzenia prac budowlano – 
montaďowych istniejącą sieć gazową nale-
ďy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

15. Ustala sić, ďe sieci energetyczne, w tym przy-
łącza i wszelkie inne obiekty związane z ener-
getyką oraz sieci gazowe, w tym przyłącza i 
wszelkie inne obiekty związane z gazownic-
twem muszą spełniać warunki okreċlone 

obowiązującymi przepisami prawa i normami 
a w szczególnoċci warunki okreċlone w: 

1) załoďeniach do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energić elektryczną i paliwa gazowe, 
w rozumieniu ustawy prawo energetyczne 
od momentu wejċcia w ďycie ww. załoďeĉ, 

2) planie zaopatrzenia w ciepło, energić elek-
tryczną i paliwa gazowe w rozumieniu 
ustawy prawo energetyczne od momentu 
wejċcia w ďycie ww. planu, 

3) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
paliwa gazowe lub energić elektryczną w 
rozumieniu ustawy prawo energetyczne 
od momentu wejċcia w ďycie ww. planu. 

16. Ustala sić nastćpujące szczegółowe warunki 
powiązaĉ układu komunikacyjnego i sieci in-
frastruktury technicznej z układem zewnćtrz-
nym: 

1) zaprojektowanie układu komunikacyjnego 
w sposób umoďliwiający spićcie istnieją-
cego wodociągu w ulicy Siennickiej i Klo-
nowej z projektowaną siecią w ulicy Lu-
dowej, 

2) zaprojektowanie układu komunikacyjnego 
w sposób umoďliwiający odprowadzanie 
ċcieków do istniejących kolektorów w ulicy 
Ludowej i Klonowej a poprzez ww. kolek-
tory powiązanie z układem zewnćtrznym. 

17. Ustala sić nastćpujące szczegółowe ograni-
czenia w zabudowie wynikające z istniejących 
obiektów infrastruktury, których połoďenie 
okreċlono na rysunku planu: 

1) na obszarze nr 1 zakazuje sić wykonania 
fundamentu w odległoċci mniejszej niď 
1,5m od osi sieci wodociągowej ø 100, 

2) na obszarze nr 5 zakazuje sić wykonania 
fundamentu w odległoċci mniejszej niď 
1,5m od osi sieci wodociągowej ø 80, 

3) na obszarze nr 9 zakazuje sić wykonania 
fundamentu w odległoċci mniejszej niď 
4,0m od osi kolektora deszczowego ø 400, 

4) na obszarze nr 12 zakazuje sić wykonania 
fundamentu w odległoċci mniejszej niď 
4,0m od osi kolektora sanitarnego „B”  
ø 800, 

5) na obszarze nr 15 zakazuje sić wykonania 
fundamentu w odległoċci mniejszej niď 
4,0m od osi kolektora sanitarnego „O”  
ø 600. 
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§ 14. 

Sposób i terminy  

tymczasowego zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenów 

Dopuszcza sić dotychczasowy sposób uďytkowa-
nia terenów do czasu realizacji zagospodarowania 
zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 15. 

Stawka procentowa na podstawie której  
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu 
opłat związanych ze wzrostem wartoċci nieru-
chomoċci ustala sić na poziomie 10%. Stawka ta 
dotyczy wszystkich obszarów objćtych zmianą 
planu. 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 16. 

Obszar nr 1 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 1 stanowi jeden teren 
(1)MN/MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (1)MN/MW/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 40%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niď 30 stopni; 
dopuszcza sić dachy płaskie pod warunkiem 
wycofania ostatniej kondygnacji w stosunku 
do lica budynku. 

§ 17. 

Obszar nr 2 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 2 stanowi jeden teren 
(2)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (2)MN/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 40%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

§ 18. 

Obszar nr 3 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 3 stanowią tereny: 

1) (3)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, do-
puszcza sić drobne obiekty produkcyjne, 

2) (3) KDD – teren dróg publicznych – ulica do-
jazdowa – fragment ulicy znajdującej sić po-
za obszarem objćtym granicą planu.  

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (3)MN/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
90%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

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

Parametry i wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu (3)KDD – zgodnie z parametrami dla 
ul. Sienkiewicza, przyjćtymi w obowiązującym 
planie uchwalonym uchwałą nr XX/223/04 Rady 
Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223 poz. 5975). 

§ 19. 

Obszar nr 4 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 4 stanowi jeden teren 
(4)MN/MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i zabudowy usługowej. 
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2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 

zabudowy dla terenu (4)MN/MW/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
90%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

§ 20. 

Obszar nr 5 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 5 stanowi jeden teren 
(5)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (5)MN/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

§ 21. 

Obszar nr 6 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 6 stanowią tereny: 

1) (6)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej, 

2) (6)P – teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz obsługowo - tech-
niczny z dopuszczeniem usług, 

3) (6)KDL – teren dróg publicznych – ulica lo-
kalna – fragment ulicy znajdującej sić poza 
obszarem objćtym planem – teren o szero-
koċci od 1,2m do 2,5m. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (6)MW/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 30%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17m, 

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

3. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (6)P:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
90%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy - 
preferowane dachy o spadku połaci w sto-
sunku do poziomu nie mniejszym niď  
5 stopni. 

4. Parametry i wskačniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (6)KDL – zgodnie z parametra-
mi dla ul. Warszawskie Przedmieċcie, przyjć-
tymi w obowiązującym planie uchwalonym 
uchwałą nr XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Ma-
zowiecki z dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 223, poz. 5975). 

§ 22. 

Obszar nr 7 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 7 stanowią tereny: 

1) (7)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

2) (7) KDL – teren dróg publicznych – ulica lo-
kalna – fragment ulicy znajdującej sić poza 
obszarem objćtym planem. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (7)MN/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 
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3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

3. Parametry i wskačniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (7)KDL – zgodnie z parametra-
mi dla ul. Mickiewicza, przyjćtymi w obowiązu-
jącym planie uchwalonym uchwałą nr 
XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, 
poz. 5975). 

§ 23. 

Obszar nr 8 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 8 stanowią tereny:  

1) (8)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

2) (8) KDD – teren dróg publicznych – ulica do-
jazdowa – fragment ulicy znajdującej sić po-
za obszarem objćtym planem – teren o sze-
rokoċci od 0m do 1,6m. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (8)MN/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

3. Parametry i wskačniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (8)KDD – zgodnie z parametra-
mi dla ul. Długosza, przyjćtymi w obowiązują-
cym planie uchwalonym uchwałą nr XX/223/04 
Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz. 5975). 

§ 24. 

Obszar nr 9 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 9 stanowi jeden teren 
(9)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (9)MN/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

§ 25. 

Obszar nr 10 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 10 stanowią tereny:  

1) (10)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej, 

2) (10)KDL – teren dróg publicznych – ulica lo-
kalna – fragment ulicy znajdującej sić poza 
obszarem objćtym planem – teren o szero-
koċci od 0,8 m do 3 m, 

3) (10) KDW – teren dróg wewnćtrznych – ulica 
wewnćtrzna. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (10)MW/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17m, 

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

3. Parametry i wskačniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (10)KDL – zgodnie z parame-
trami dla ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myċliwskie-
go „Warszawa”, przyjćtymi w obowiązującym 
planie uchwalonym uchwałą nr XX/223/04 Ra-
dy Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz. 5975). 

4. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu  
(10) KDW: 
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1) linie rozgraniczające – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

2) nawierzchnia utwardzona bez podziału na 
jezdnić, ċcieďkć rowerową i chodnik, 

3) postulat uprzywilejowania ruchu pieszo - 
rowerowego, 

4) zalecenie umieszczenia na tym terenie 
oċwietlenia i niezbćdnej sieci infrastruktury. 

§ 26. 

Obszar nr 11 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 11 stanowią tereny:  

1) od (11)1MN/U1 do (11)11MN/U1 i od 
(11)1MN/U2 do (11)7MN/U2 – tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy usługowej, z dopuszczeniem 
drobnych obiektów produkcyjnych, 

2) od (11)1MN/MW/U1 do (11)6MN/MW/U1 
i od (11)1MN/MW/U2 do (11)2MN/ 
MW/U2 – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zabudowy usłu-
gowej, 

3) od (11)1MW/U do (11)8MW/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zabudowy usługowej, z dopuszczeniem 
zabudowy jednorodzinnej na terenie 
działki nr ew. 6033/3, 

4) (11)U – teren zabudowy usługowej, 

5) od (11)1P do (11)2P – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz obsługowo - techniczne z dopusz-
czeniem usług, 

6) (11)ZP/US – teren zieleni urządzonej i za-
budowy usługowej związanej ze sportem 
i rekreacją z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dział-
kach, na których była przewidziana w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Miĉsk Mazowiecki 
uchwalonym uchwałą nr XX/223/04 Rady 
Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz. 
5975), 

7) (11)ZP – teren zieleni urządzonej, 

8) od (11)KDL1 do (11)KDL6 – tereny dróg 
publicznych – ulice lokalne, 

9) od (11)KDD1 do (11)KDD7 – tereny dróg 
publicznych – ulice dojazdowe, 

10) od (11)KDW1 do (11)KDW21 – tereny 
dróg wewnćtrznych – ulice wewnćtrzne. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (11)1MN/U1 do 
(11)11MN/U1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 20%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, z wyjątkiem terenu działki 
nr ew. 3019/1, gdzie dopuszcza sić 13m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich. 

3. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (11)1MN/U2 do 
(11)7MN/U2:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12m, 

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

6) na działce nr ew. 6033/3 dopuszcza sić za-
budowć w granicy działki. 

4. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (11)1MN/MW/U1 
do (11)6MN/MW/U1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niď 30 stopni; 
dopuszcza sić dachy o mniejszym spadku i 
wycofanie ostatniej kondygnacji.  
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5. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 

zabudowy dla terenów od (11)1MN/MW/U2 
do (11)2MN/MW/U2:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niď 30 stopni, 
dopuszcza sić dachy o mniejszym spadku i 
wycofanie ostatniej kondygnacji, dla dział-
ki nr ew. 6004/1 dopuszcza sić dachy pła-
skie.  

6. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (11)1MW/U do 
(11)8MW/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 5 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17 m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niď 30 stopni, 
dopuszcza sić dachy o mniejszym spadku i 
wycofanie ostatniej kondygnacji, dla tere-
nów (11)1MW/U i (11)2MW/U dopuszcza 
sić dachy płaskie. 

6) na działce nr ew. 6033/3 przy realizacji za-
budowy jednorodzinnej:  

a) dopuszcza sić zabudowć w granicy 
działki,  

b) pozostałe ustalenia, w tym parametry i 
wskačniki, jak dla terenu (11)4MN/U2. 

7. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (11)U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

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

8. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (11)1P do (11)2P:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 30%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, z wyjątkiem istniejącego 
obiektu telefonii komórkowej, dla którego 
nie okreċla sić wysokoċci, 

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

9. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (11)ZP/US:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 70%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

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

10. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (11)ZP:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
20%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 80%.  

11. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy i zagospodarowania terenów dróg 
publicznych: 
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1) linie rozgraniczające – zgodnie z rysun-
kiem planu i tabelą ustaleĉ szczegóło-
wych,  

2) w liniach rozgraniczających naleďy obliga-
toryjnie umieċcić: 

a) chodnik, 

b) oċwietlenie, 

c) niezbćdne sieci infrastruktury. 

3) tabela ustaleĉ szczegółowych: 

 
Lp. oznaczenie 

na planie 
klasa min. 

szerokoċć  
jezdni [m] 

szerokoċć  
w liniach  

rozgraniczających 
[m] 

uwagi i zalecenia realizacyjne 

1 (11)KDL1 lokalna 
L1/2 

6,0 14,0 w liniach rozgraniczających naleďy 
obligatoryjnie umieċcić ċcieďkć rowe-
rową  

2 (11)KDL2 lokalna 
L1/2 

6,0 12,5 – 13,5 jw. 

3 (11)KDL3 lokalna 
L1/2 

6,0 12,0 jw. 

4 (11)KDL4 lokalna 
L1/2 

6,0 16,0 – 21,0 jw. 

5 (11)KDL5 lokalna 
L1/2 

6,0 14,0 jw. 

6 (11)KDL6 lokalna 
L1/2 

6,0 12,0 – 43,0 w liniach rozgraniczających naleďy 
obligatoryjnie umieċcić ċcieďkć rowe-
rową oraz zarezerwować teren pod 
bezkolizyjny przejazd nad lub pod 
torami kolejowymi 

7 (11)KDD1 dojazdowa 
D1/2 

- 5,0 – 8,0 jezdnia i chodnik zgodnie ze stanem 
istniejącym 

8 (11)KDD2 dojazdowa 
D1/2 

5,0 10,0 – 11,0  

9 (11)KDD3 dojazdowa 
D1/2 

5,0 10,0 zakoĉczony zawrotką w liniach roz-
graniczających naleďy obligatoryjnie 
umieċcić ċcieďkć rowerową 

10 (11)KDD4 dojazdowa 
D1/2 

5,0 10,0 w liniach rozgraniczających naleďy 
obligatoryjnie umieċcić ċcieďkć rowe-
rową 

11 (11)KDD5 dojazdowa 
D1/2 

5,0 10,0 jw. 

12 (11)KDD6 dojazdowa 
D1/2 

 6,0 – 10,0 jezdnia i chodnik zgodnie ze stanem 
istniejącym 

13 (11)KDD7 dojazdowa 
D1/2 

 6,5 – 9,0 jw. 

 

12. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki zabudowy i zagospodarowania terenów dróg wewnćtrz-
nych  

1) linie rozgraniczające – zgodnie z rysunkiem planu i tabelą ustaleĉ szczegółowych,  

2) nawierzchnia utwardzona bez podziału na jezdnić, ċcieďkć rowerową i chodnik, 

3) postulat uprzywilejowania ruchu pieszo – rowerowego, 

4) zalecenie umieszczenia w tych terenach oċwietlenia i niezbćdnej sieci infrastruktury, 

5) tabela ustaleĉ szczegółowych: 
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Lp. oznaczenie  
na planie 

typ szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 

uwagi i zalecenia realizacyjne 

1 (11)KDW1 ciąg pieszo-jezdny 6,0 – 7,0  

2 (11)KDW2 ciąg pieszo-jezdny 4,5 – 5,5  

3 (11)KDW3 ciąg pieszo-jezdny 3,0 – 4,5  

4 (11)KDW4 ciąg pieszo-jezdny 6,5 – 8,0 zakoĉczony zawrotką 

5 (11)KDW5 ciąg pieszo-jezdny 3,5 – 5,5  

6 (11)KDW6 ciąg pieszo-jezdny 3,8  

7 (11)KDW7 ciąg pieszo-jezdny 4,0 – 5,2  

8 (11)KDW8 ciąg pieszo-jezdny 3,5 – 4,0  

9 (11)KDW9 ciąg pieszo-jezdny 5,0 – 6,5  

10 (11)KDW10 ciąg pieszo-jezdny 4,5  

11 (11)KDW11 ciąg pieszo-jezdny 5,0, 15,0, 20,0  

12 (11)KDW12 ciąg pieszo-jezdny 5,0  

13 (11)KDW13 ciąg pieszo-jezdny 5,0  

14 (11)KDW14 ciąg pieszo-jezdny 5,0  

15 (11)KDW15 ciąg pieszo-jezdny 5,0  

16 (11)KDW16 ciąg pieszo-jezdny 10,0 – 12,5 zakoĉczony zawrotką 

17 (11)KDW17 ciąg pieszo-jezdny 10,0  

18 (11)KDW18 ciąg pieszo-jezdny 10,0  

19 (11)KDW19 ciąg pieszo-jezdny 10,0  

20 (11)KDW20 ciąg pieszo-jezdny 5,0  

21 (11)KDW21 ciąg pieszo-jezdny 5,0  

 

§ 27. 

Obszar nr 12 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 12 stanowi jeden teren 
(12)MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (12)MW/U:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 30%, 

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

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 17,5m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich, prefe-
rowane dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niď 25 stopni.  

 

 

 

 

§ 28. 

Obszar nr 13 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 13 stanowią tereny: 

1) (13)P – teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz obsługowo - tech-
niczny z dopuszczeniem usług i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach, 
na których juď istnieją lub były przewidziane 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Miĉsk Mazowiecki 
uchwalonym uchwałą nr XX/223/04 Rady 
Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazo-
wieckiego z 2004r. Nr 223, poz. 5975, 

2) (13)KDW – teren dróg wewnćtrznych – ulica 
wewnćtrzna, 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (13)P:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 30%, 
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3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 3 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 12 m, 

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

3. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(13) KDW: 

1) linie rozgraniczające – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

2) nawierzchnia utwardzona bez podziału na 
jezdnić, ċcieďkć rowerową i chodnik, 

3) postulat uprzywilejowania ruchu pieszo – 
rowerowego, 

4) zalecenie umieszczenia w tym terenie 
oċwietlenia i niezbćdnej sieci infrastruktury. 

§ 29. 

Obszar nr 14 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 14 stanowią tereny: 

1) (14)P – teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz obsługowo - tech-
niczny z dopuszczeniem usług, 

2) (14)KDL – teren dróg publicznych – ulica lo-
kalna – fragment ulicy znajdującej sić poza 
obszarem objćtym planem – teren o szero-
koċci od 4,1m do 4,3m. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (14)P:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
90%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

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

3. Parametry i wskačniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu (14)KDL – zgodnie z parame-
trami dla ul. Gen. Sosnkowskiego, przyjćtymi 
w obowiązującym planie uchwalonym uchwałą 
nr XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z 

dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, 
poz. 5975). 

§ 30. 

Obszar nr 15 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 15 stanowią tereny: 

1) od (15)1P1 do (15)5P1 i od (15)1P2 do 
(15)3P2 – tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz obsługowo - 
techniczne z dopuszczeniem usług, 

2) od (15)1P3 do (15)2P3 – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
obsługowo - techniczne z dopuszczeniem 
usług i zabudowy mieszkaniowej typu 
„lofty”, 

3) (15)E/G/W/K/T/O/C – teren infrastruktury 
technicznej, z dopuszczeniem obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów oraz 
usług w przypadku usunićcia istniejących 
obiektów infrastruktury technicznej, 

4) (15)KDL – tereny dróg publicznych – ulica 
lokalna fragment ulicy znajdującej sić poza 
obszarem objćtym planem, zawarty pomić-
dzy krawćdzią istniejącej jezdni a granicą 
obszaru objćtego planem, 

5) (15)KDD1 – tereny dróg publicznych – ulica 
dojazdowa, 

6) (15)KDD2 – tereny dróg publicznych – ulica 
dojazdowa – fragment ulicy znajdującej sić 
poza obszarem objćtym planem – teren o 
szerokoċci od 0m do 15m, 

7) od (15)KDW1 do (15)KDW7 – tereny dróg 
wewnćtrznych – ulice wewnćtrzne. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (15)1P1 do (15)5P1:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
95%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 5%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich.  

3. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów: od (15)1P2 do (15)3P2:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
80%, 
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2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich. 

4. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenów od (15)1P3 do (15)2P3:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
70%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 30%, 

3) gabaryty projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 4 kondygnacje nad ziemią, 

4) wysokoċć projektowanej zabudowy - mak-
symalnie 14 m, 

5) geometria dachu projektowanej zabudowy 
nawiązująca do dachów sąsiednich. 

5. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy dla terenu (15)E/G/W/K/T/O/C: 

1) nakazuje sić ochronć istniejących obiektów 
infrastruktury, 

2) dopuszcza sić powstanie nowych obiektów 
infrastruktury w zakresie energetyki, ga-
zownictwa, wodociągów, kanalizacji, tele-
komunikacji, gospodarki odpadami i cie-
płownictwa, 

3) w przypadku usunićcia istniejących obiek-
tów infrastruktury technicznej - parametry i 
wskačniki zabudowy jak dla terenu (15)1P2. 

6. Parametry i wskačniki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu  

1) (15)KDL – zgodnie z parametrami dla ul. 
Gen. Sosnkowskiego, przyjćtymi w obowią-
zującym planie uchwalonym uchwałą nr 
XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
223, poz. 5975), 

2) (15)KDD2 – zgodnie z parametrami dla ulicy 
o symbolu KUD, przyjćtymi w obowiązują-
cym planie uchwalonym uchwałą nr 
XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z 
dnia 19 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
223, poz. 5975), 

7. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki 
zabudowy i zagospodarowania terenów dla 
pozostałych dróg publicznych:  

1) linie rozgraniczające – zgodnie z rysunkiem 
planu i tabelą ustaleĉ szczegółowych, 

2) w liniach rozgraniczających naleďy obligato-
ryjnie umieċcić: 

a) ċcieďkć rowerową, 

b) chodnik, 

c) oċwietlenie, 

d) niezbćdne sieci infrastruktury, 

3) tabela ustaleĉ szczegółowych: 

 
Lp. oznaczenie  

na planie 
klasa min. szerokoċć  

jezdni [m] 
szerokoċć w liniach  

rozgraniczających [m] 
uwagi i zalecenia 

realizacyjne 

1 (15)KDD1 dojazdowa 
D1/2 

5,0 10,0  

 

8. Ustala sić nastćpujące parametry i wskačniki zabudowy i zagospodarowania terenów dróg wewnćtrz-
nych: 

1) linie rozgraniczające – zgodnie z rysunkiem planu i tabelą ustaleĉ szczegółowych, 

2) nawierzchnie utwardzone bez podziału na jezdnić, ċcieďkć rowerową i chodnik, 

3) postulat uprzywilejowania ruchu pieszo – rowerowego, 

4) zalecenie umieszczenia w tym terenie oċwietlenia i niezbćdnej sieci infrastruktury, 

5) tabela ustaleĉ szczegółowych: 

 
Lp. oznaczenie na planie typ szerokoċć w liniach  

rozgraniczających 
uwagi i zalecenia  

realizacyjne 

1 (15)KDW1 ciąg pieszo-jezdny 6,5  

2 (15)KDW2 ciąg pieszo-jezdny 10,0  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 94 – 17332 – Poz. 1632 
 

3 (15)KDW3 ciąg pieszo-jezdny 10,0 zakoĉczony zawrotką 

4 (15)KDW4 ciąg pieszo-jezdny 10,0 jw. 

5 (15)KDW5 ciąg pieszo-jezdny 10,0 jw. 

6 (15)KDW6 ciąg pieszo-jezdny 10,0  

7 (15)KDW7 ciąg pieszo-jezdny 10,0 zakoĉczony zawrotką 

 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 31. 

1. W granicach objćtych zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Miĉsk Mazowiecki przestają obowiązywać 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Miĉsk Mazowiecki 
uchwalonego uchwałą nr XX/223/04 Rady Mia-
sta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 
2004r. Nr 223, poz. 5975, z wyjątkiem ustaleĉ 
dotyczących strefy ochrony konserwatorskiej - 
strefa ochrony archeologicznej „OW” oraz 
ustaleĉ dotyczących dróg publicznych, ozna-

czonych w niniejszej zmianie symbolami 
(3)KDD, (6)KDL, (7)KDL, (8)KDD, (10)KDL, (14)KDL, 
(15)KDL, (15)KDD2.  

2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Miĉsk Mazowiecki. 

3. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczćtych przed dniem wejċcia w 
ďycie niniejszej uchwały, a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia niniej-
szego planu. 

4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 

mgr inż. Krzysztof Paluch 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVII/310/09 

Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) Rada Miasta Miĉsk Mazowiecki rozstrzyga, co nastćpuje: 

 
Lp. Treċć uwagi Oznaczenie nieruchomoċci, 

której dotyczy uwaga 
Ustalenia projektu planu  

dla nieruchomoċci lub jej czćċci, 
której dotyczy uwaga 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Rozstrzygnićcie  
Rady Miasta 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1. zmniejszenie współczynnika 

miejsc parkingowych dla usług z 2 
na 1 miejsce na 100m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 
 
 
 
 
 
 
 
2. zmniejszenie współczynnika 
miejsc parkingowych dla lokalu 
mieszkalnego z 2 na 1 miejsce, 
 
 
 
3. dopuszczenie moďliwoċci 
bilansowania miejsc postojowych 
w pasie drogowym w bezpoċred-
nim sąsiedztwie działek objćtych 
inwestycją, 
4. wykreċlenie zapisu o maksymal-
nej powierzchni zabudowy, 
5. zmniejszenie współczynnika 
powierzchni biologicznie czynnej 
do 20%, 
6. dopuszczenie 4 kondygnacji z 
ostatnią kondygnacją wyračnie 
wycofaną, 
7. ustalenie maksymalnej wysoko-
ċci zabudowy na 14m dla 4 
kondygnacji i maks. 12m dla 
trzeciej kondygnacji, 
8. ustalenie linii zabudowy w 
liniach rozgraniczających dróg, 

obszar nr 1 
działki nr ew. 3688/2, 3688/3 

(1)MN/MW/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej 
ad 1. dla zabudowy usługowej 
oraz obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów – mini-
mum 2 miejsca postojowe dla 
samochodu na kaďde 100m2 
powierzchni uďytkowej, 
ad 2. dla zabudowy mieszkanio-
wej – minimum 2 miejsca 
postojowo – garaďowe dla 
samochodu na jedno mieszkanie 
albo budynek mieszkalny 
jednorodzinny, 
ad 3. brak zapisu o bilansowaniu 
miejsc postojowych zlokalizowa-
nych na terenach publicznych, 
 
 
ad 4. maksymalna powierzchnia 
zabudowy – 60%, 
ad 5. minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna – 40%, 
 
ad 6. gabaryty projektowanej 
zabudowy –maksymalnie 3 
kondygnacje nad ziemią, 
ad 7. wysokoċć projektowanej 
zabudowy maksymalnie 12m, 
 
 
ad 8. linie zabudowy 5m od linii 
rozgraniczających ulic. 

Raciborski Mariusz 
Raciborski Artur, 
Miĉsk Mazowiecki,  
ul. Ks. Brzóski 20. 
 

 
 
 
 
 
ad 1. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
 
 
ad 2. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
 
 
ad 3. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
 
ad 4. nie uwzglćdnio-
na, 
ad 5. nie uwzglćdnio-
na, 
 
ad 6. nie uwzglćdnio-
na, 
 
ad 7. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
ad 8. nie uwzglćdnio-
na, 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmniejszenie współczynnika miejsc 
postojowych do 1,5 na 1 lokal 
mieszkalny w zabudowie wieloro-
dzinnej – w granicach lokalizacji – 
w poziomie terenu i w kondygna-
cjach podziemnych 

obszar nr 11, 
działki nr ew. 6041/1,6041/4, 
6045/1,6045/4, 6046/1,6046/4, 
6042 

(11)3MN/MW/U1 – teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zabudowy usługowej, 
(11)5MW/U, (11)5MW/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej, 
tereny dróg publicznych: 
(11)KDL2 – ulica lokalna, 
(11)KDD4 – ulica dojazdowa, 
tereny dróg wewnćtrznych: 
(11)KDW13, (11)KDW18 – ulice 
wewnćtrzne 
dla zabudowy mieszkaniowej – 
minimum 2 miejsca postojowo – 
garaďowe dla samochodu na 
jedno mieszkanie albo budynek 
mieszkalny jednorodzinny 

Król Halina i Konstanty, 
Miĉsk Mazowiecki,  
ul. Wrzosowa 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nie uwzglćdniona, 

 

3 zmniejszenie współczynnika miejsc 
postojowych dla zabudowy 
wielorodzinnej: 
- 1 stanowisko dla 1 lokalu miesz-
kalnego o powierzchni uďytkowej 
do 60m2, 
- 2 miejsca dla lokalu mieszkalnego 
powyďej 60m2, 
w granicach lokalizacji w poziomie 
terenu i w kondygnacjach pod-
ziemnych 

obszar nr 6,  
działki nr ew.69/13, 69/12, 
68/10, 68/9, 68/7, 68/14 

(6)MW/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zabudowy usługowej 
dla zabudowy mieszkaniowej – 
minimum 2 miejsca postojowo – 
garaďowe dla samochodu na 
jedno mieszkanie 

Król Halina i Konstanty, 
Karpiĉska Ilona, Miĉsk 
Mazowiecki, ul. Wrzoso-
wa 3, Krzymowski 
Norbert i Aneta, 02-672 
Warszawa, ul. Doma-
niewska 22/23, KON-
STANS Sp. z o.o., Miĉsk 
Mazowiecki,  
ul. Przemysłowa 13,. 

nie uwzglćdniona,  

4 brak zgody na zamknićcie (likwida-
cjć) czćċci ulicy Dčwigowej (KUD) 
jako dojazdowej i przekazanie jej 
czćċci osobom trzecim 

obszar nr 15,  
działki nr ew. 4004/23, 4004/22 

(15) 5P1, (15)3P2 – tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz 
obsługowe – techniczne z 
dopuszczeniem usług 

SPORT GRUPA Sp. z o.o., 
Miĉsk Mazowiecki,  
ul. Dčwigowa 24.  

nie uwzglćdniona,  
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5 brak zgody na projektowaną ulicć 
wewnćtrzną (11)KDW16 przez 
działkć nr 6012/4 

obszar nr 11,  
działka nr ew. 6012/4 

(11)1MN/U2 – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy usługowej z dopusz-
czeniem drobnych obiektów 
produkcyjnych 

Woliĉska Karolina, Miĉsk 
Mazowiecki,  
ul. Klonowa 13. 

nie uwzglćdniona, projektowa- 
na ulica 
wewnćtrzna 
(11)KDW16 nie 
przebiega przez 
działkć nr 
6012/4 

6 brak zgody na projektowaną ulicć 
wewnćtrzną (11)KDW16 przez 
działkć nr 6012/3 

obszar nr 11,  
działka nr ew. 6012/3 

(11) KDW16 – ulica wewnćtrzna Woliĉski Andrzej Miĉsk 
Mazowiecki,  
ul. Klonowa 13,  

nie uwzglćdniona,  

7  
 
 
1. moďliwoċć nadwieszania pićter 
budynku poza obowiązującą linić 
zabudowy ul. Nadrzecznej, 
2. zmniejszenie współczynnika 
miejsc postojowych z 2 na 1 
miejsce na mieszkanie 

obszar nr 12,  
działki nr ew. 2260/1, 2260/3, 
2260/4, 2260/5 

(12)MW/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zabudowy usługowej 
ad 1. brak zapisu dotyczącego 
nadwieszeĉ wyďszych kondy-
gnacji poza linie zabudowy, 
ad 2. dla zabudowy mieszkanio-
wej – minimum 2 miejsca 
postojowo – garaďowe dla 
samochodu na jedno mieszkanie 

Dziugieł Leszek, Mrozy, 
ul. Słoneczna 10. 

 
 
 
ad 1. nie uwzglćdnio-
na, 
 
ad 2. nie uwzglćdnio-
na, 

 

8  
 
w obszarach (11)1MW/U, 
(11)2MW/U: 
1. ustalenie współczynnika miejsc 
postojowych na 1 stanowisko na 
100m2 powierzchni uďytkowej 
usług, 
 
 
2. zwićkszenie powierzchni 
zabudowy do 70%, 
3. zmniejszenie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej 
do 30%, 
4. w obszarach (11)1MW/U, 
(11)2MW/U, (11)1MN/MW/U2, 
(11)2MN/MW/U2 ustalenie współ-
czynnika miejsc postojowych w 
wysokoċci: 
- 1 stanowisko na mieszkanie o 
powierzchni uďytkowej do 60m2 
włącznie, 
- 1,5 stanowiska na mieszkanie o 
powierzchni uďytkowej od 60m2 do 
80m2 włącznie, 
- 2 stanowiska na mieszkanie o 
powierzchni uďytkowej powyďej 
80m2, 

obszar  
nr 11,  
działki nr ew. 3129, 6004/1, 
6005/1, 6628/1, 6007, 6008/1, 
6009/1, 6010/1 

(11)1MW/U, (11)2MW/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej: 
ad 1. dla zabudowy usługowej 
oraz obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów – mini-
mum 2 miejsca postojowe dla 
samochodu na kaďde 100 m2 
powierzchni uďytkowej, 
ad2. maksymalna powierzchnia 
zabudowy 60%, 
ad 3. minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna 40%, 
 
ad 4. (11)1MW/U, (11)2MW/U – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej: (11)1MN/MW/U2, 
(11)2MN/MW/U2 – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zabudo-
wy usługowej: 
dla zabudowy mieszkaniowej – 
minimum 2 miejsca postojowo – 
garaďowe dla samochodu na 
jedno mieszkanie, 

Villa Development 
VD Management Sp. 
komandytowa, Warsza-
wa, ul.. Kruczkowskiego 
6/40. 

 
 
 
 
ad 1. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
 
 
ad 2. nie uwzglćdnio-
na, 
ad 3. nie uwzglćdnio-
na, 
 
ad 4. uwzglćdniona, 

 

9 1. zmniejszenie współczynnika 
miejsc parkingowych dla usług do 
1 miejsca na 100m2 powierzchni 
uďytkowej usług, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. zmniejszenie współczynnika 
miejsc parkingowych dla zabudowy 
mieszkaniowej do: 
- 1 stanowiska na mieszkanie o 
powierzchni uďytkowej do 60m2 

włącznie, 
- 1,5 stanowiska na mieszkanie o 
powierzchni uďytkowej od 60m2 do 
80m2 włącznie, 
- 2 stanowiska na mieszkanie o 
powierzchni uďytkowej powyďej 
80m2, 
3. zwićkszenie maksymalnej 
powierzchni zabudowy do 70%, 
 
 
4. zmniejszenie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej 
do 30%,  

obszar nr 11  
działki nr 6647/1, 6016/1, 
6026/1, 6022/3, 6047, 6044, 
6029/3, 6057, 6032, 6060, 
6013/3, 6015/3, 6024/1, 6025/3, 
6023/2, 6019/1, 6020/1, 6013/4, 
6062/2, 6014/1, 6049/2, 6013/5, 
6050/2, 6095, 6048/2, 6040/7, 
6037/6, 6053/2, 6054/1, 6054/2, 
6095, 6098, 6099 

ad 1. (11)1MW/U, (11)2MW/U – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej, (11)1P – teren 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz 
obsługowo techniczny z dopusz-
czeniem usług: 
- minimum 2 miejsca postojowe 
dla samochodu na kaďde 100m2 
powierzchni uďytkowej zabudo-
wy usługowej oraz obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów,  
ad 2. (11)1MW/U, (11)2MW/U – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej,: 
- dla zabudowy mieszkaniowej – 
minimum 2 miejsca postojowo – 
garaďowe dla samochodu na 
jedno mieszkanie,  
 
 
 
 
ad 3. (11)1MW/U, (11)2MW/U – 
tereny jw. 
- maksymalna powierzchnia 
zabudowy 60%, 
ad 4. (11)1MW/U, (11)2MW/U – 
tereny jw.: 
-minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna 40% 

PHU „PARTNER” 
Adam i Graďyna Wiącek  
Sp. j.,  
ul. Dąbrówki 30, 
Miĉsk Mazowiecki.  

ad 1. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad 2. uwzglćdniona, 
 
 
 
 
 
 
 
ad 3. nie uwzglćdnio-
na, 
 
 
 
 
 
 
ad 4. nie uwzglćdnio-
na, 

 

10 brak zgody na drogć wewnćtrzną 
(11)KDW17 przecinającą działkć 

obszar nr 11  
działka nr 6641 

(11)KDW17 – ulica wewnćtrzna 
obsługująca tereny: (11)4MN/U2  
i (11)4MW/U 

Wiesław i Marianna 
Ostrowscy,  
ul. Klonowa 39, Miĉsk 
Mazowiecki. 

nie uwzglćdniona,  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
mgr inż. Krzysztof Paluch 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVII/310/09 

Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 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 póčn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. 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 póčn. zm.) Rada Miasta Miĉsk Mazowiecki 
rozstrzyga, co nastćpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu 

 infrastruktury  
technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 
Forma: 
1. Zadanie 
krótko-okresowe 
2. zadanie  
wieloletnie 

Tryb: 
1. zgodnie z ustawą  
o gospodarce nieruchomo-
ċciami, 
2. zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym 
 zaopatrzeniu w wodć  
i zbiorowym  
odprowadzaniu ċcieków 
zgodnie z wieloletnim plan 
rozwoju i modernizacji 
 urządzeĉ wodociągowych  
i urządzeĉ kanalizacyjnych 
(art. 21 ww. ustawy) 
4 .zgodnie z ustawą prawo 
zamówieĉ publicznych, 
5. inne. 

odpowiedzialni  
za realizacjć: 
1. burmistrz, 
2.przedsićbiorstwo  
wodociągowo-
kanalizacyjne, 
3. wykonawca, 
4. inne. 

prognozowane čródła finansowania: 
1. dochody własne gminy, 
2. ċrodki własne przedsićbiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, 
3. dotacje, w tym z dotacje lub 
subwencje udzielane przez instytucje 
dysponujące ċrodkami finansowymi 
na inwestycje infrastrukturalne  
i ochrony ċrodowiska, 
4. kredyty i poďyczki komercyjne, 
5. kredyty i poďyczki preferencyjne, 
6. obligacje komunalne, 
7. inne. 

potencjalny udział innych 
inwestorów  
w finansowaniu zadania: 
1. właċciciele nierucho-
moċci, 
2. fundacje i organizacje 
wspomagające, 
3. inwestorzy zewnćtrzni, 
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 wodociągi 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 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
mgr inż. Krzysztof Paluch 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU 

Nr XXV/315/2009 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 
237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w 
związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
– Przepisy wprowadzające ustawć o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miej-
ska w Tłuszczu uchwala, co nastćpuje; 

§ 1.1. Ustala sić dochody w łącznej kwocie 
42 342 533,70zł, z tego:  

a) bieďące w kwocie 39 965 429,00zł, 

b) majątkowe w kwocie 2 377 104,70zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Ustala sić wydatki w łącznej kwocie 
54 056 777,66zł, z tego: 

a) bieďące w kwocie 37 471 567,00zł, 

b) majątkowe w kwocie 16 585 210,66zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. 

3. Ustala sić limity wydatków inwestycyjnych 
na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2b 
do niniejszej uchwały. 

4. Ustala sić wydatki na programy i projekty 
realizowane ze ċrodków pochodzących z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójnoċci zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 


