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UCHWAŁA Nr LII/481/10 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Sochaczew w rejonie ulicy Spacerowej. 

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.) oraz art. 4 
ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm.), a takďe w związku z własną 
uchwałą nr XV/138/07 z dnia 4 wrzeċnia 2007r. 
Rada Miejska w Sochaczewie, po stwierdzeniu 
pełnej zgodnoċci z obowiązującym „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sochaczew” uchwala, co 
nastćpuje: 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Socha-
czew, przyjćtego uchwałą nr LVI/545/02 Rady 
Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2002r., 
dla fragmentu miasta Sochaczew połoďonego w 
rejonie ulicy Spacerowej, oznaczonego na załącz-
niku nr 14 do tejďe uchwały symbolem 13.13 MNp. 

2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Sochaczew obejmu-
je zastąpienie załącznika nr 14 do uchwały nr 
LVI/545/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 
21 maja 2002r. załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 

 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały bćdący-
mi jej integralną czćċcią są: 

1) czćċć graficzna w postaci nowego, zmienione-
go załącznika nr 14 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sochaczewie nr LVI/545/02 z dnia 21 maja 
2002r., stanowiąca załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, stanowiące za-
łącznik nr 2;  

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 3; 

4) podsumowanie strategicznej oceny oddziały-
wania na ċrodowisko, stanowiące załącznik 
nr 4.  

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Sochaczew, przyjćty uchwałą 
nr LVI/545/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 
21 maja 2002r., zachowuje swoją moc z uwzglćd-
nieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Sochaczew. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Julian Tasiecki 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LII/481/10 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 26 stycznia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag złoďonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Sochaczew obejmującej obszar połoďony w rejonie ulicy Spacerowej 

 
Z uwagi na niezłoďenie w wyznaczonym terminie ďadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie ma potrzeby rozstrzygnićcia w tym zakresie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Julian Tasiecki 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LII/481/10 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 26 stycznia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanym na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XV/138/07 z dnia 4 wrzeċnia 2007r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew (dotyczy 
obszaru połoďonego w rejonie ulicy Spacerowej w obrćbie geodezyjnym „Karwowo”). 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póčn. zm.) w związku z nie wystćpowaniem potrzeb inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury technicznej stwierdzonym w prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu Rada Miejska w Sochaczewie nie rozstrzyga o przedmiotowym zagadnieniu. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Julian Tasiecki 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr LII/481/10 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 26 stycznia 2010r. 

 
Podsumowanie 

strategicznej oceny oddziaływania na ċrodowisko zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla rejonu ulicy Spacerowej 

 
1. Podstawa prawna. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na ċrodowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21 lipca 2001, str. 30; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157), 

- Art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pačdziernika 2008r. o udostćpnianiu informacji o ċrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ċrodowisko 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póčn. zm.). 

2. Uzasadnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do rozwiązaĉ 
alternatywnych. 

W procedurze sporządzania przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go poza tzw. „opcją zerową”, praktyczne nie rozpatrywano rozwiązaĉ alternatywnych. Przesądziło o tym 
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konkretne okreċlenie przeznaczenia terenu objćtego sporządzanym planem w obowiązującym „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. Poniewaď na mocy 
obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia „Studium...” są wią-
ďące przy sporządzaniu planów miejscowych i zmian tych planów, to przy tak konkretnym i precyzyjnym 
okreċleniu przeznaczenia w „Studium...” nie było juď miejsca na jakiekolwiek inne poza „opcją zerową” 
warianty sporządzenia przedmiotowej zmiany planu. 

3. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na ċrodowisko. 

W sporządzonej „Prognozie oddziaływania na ċrodowisko” stwierdzono: 

- Ze wzglćdu na specyfikć samego projektu zmiany planu (przeznaczenie pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem nieuciąďliwej zabudowy produkcyjnej lub usługowej niewielkiego te-
renu stanowiącego niegdyċ enklawć leċną, w zmienianym planie okreċlonego jako teren leċny) i spe-
cyfikć połoďenia terenu objćtego projektem zmiany brak jest jakiegokolwiek, nawet potencjalnego 
wpływu, na istniejący system obszarów i obiektów chronionych w trybie przepisów o ochronie przy-
rody, w tym na obszary NATURA 2000. 

- Przeprowadzona analiza projektu zmiany planu nie zasygnalizowała niebezpieczeĉstwa duďego nega-
tywnego, a tym bardziej zagraďającego wpływu, wynikającego z wdroďenia projektu zmiany planu, na 
poszczególne komponenty ċrodowiska. 

- Projekt zmiany planu z punktu widzenia ochrony ċrodowiska kwalifikuje sić do dalszych etapów pro-
cedury mającej na celu jego zatwierdzenie przez Radć Miejską w Sochaczewie bez potrzeby jego ko-
rygowania. 

4. Opinie właċciwych organów. 

Projekt przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania tej zmiany planu na ċrodowisko przedłoďono do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektoro-
wi Ochrony Ċrodowiska w Warszawie oraz Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przy piċmie 
GPA.7321-41-10/09 z dnia 7 sierpnia 2009r. Regionalny Dyrektor Ochrony Ċrodowiska w Warszawie pi-
smem RDOĊ-14-WOOĊ-I-JD-7041-1428/09 z dnia 20 sierpnia 2009r. pozytywnie zaopiniował przedłoďone 
dokumenty nie wnosząc ďadnych uwag. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie pismem 
ZNS.711-39/09 z dnia 20 sierpnia 2009r. uzgodnił bez uwag przedłoďone dokumenty. 

5. Zgłoszone uwagi i wnioski. 

Wnioski tych organów i instytucji, które zdecydowały sić na ich złoďenie po zawiadomieniu o przystąpie-
niu do sporządzania zmiany planu, zostały uwzglćdnione i wpłynćły na ostateczny kształt ustaleĉ zmiany 
planu. Dotyczyło to w szczególnoċci wniosków: 

- Wojewody Mazowieckiego - pismo WI.III.7041/951/07 z dnia 29 pačdziernika 2007r., 

- Wojewody Mazowieckiego - pismo LEX.III.0713/139/07 z dnia 19 pačdziernika 2007r.  
- Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie - pismo MBP.PP.7323-127/Pł/2007 z dnia 4 pač-

dziernika 2007r., 

- Wojewódzkiego Urzćdu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku - pismo z dnia 10 pač-
dziernika 2007r.  

- Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu - pismo C-5394/07 z dnia 19 pačdziernika 2007r., 

- Paĉstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie - pismo ZNS.711-4/07 z dnia 
10 pačdziernika 2007r.  

Natomiast pomimo zapewnienia społeczeĉstwu i organizacjom ekologicznym moďliwoċci zgłoszenia 
wniosków i uwag, zarówno na etapie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu jak i na etapie wykła-
dania do publicznego wglądu ostatecznej wersji projektu zmiany planu, w ustawowych terminach ďadne 
wnioski czy uwagi w przedmiotowej procedurze nie wpłynćły. 

6. Wyniki postćpowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na ċrodowisko. 
Postćpowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na ċrodowisko nie było wymagane i nie zosta-
ło przeprowadzone, a uzasadnienie takiego rozstrzygnićcia zwarte jest w „Prognozie oddziaływania na 
ċrodowisko”. Stanowisko takie podzielili, zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Ċrodowiska w Warsza-
wie jak i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, nie zgłaszając w wyďej cytowanych dokumen-
tach ďadnych zastrzeďeĉ. 
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7. Propozycje dotyczące metod i czćstotliwoċci przeprowadzania monitoringu skutków realizacji ustaleĉ 

zmiany planu. 
W trakcie realizacji przedmiotowej zmiany ustaleĉ miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go nie ma potrzeby specjalnego monitorowania wpływu ustaleĉ zmiany planu na ċrodowisko, gdyď: 
- z „Prognozy oddziaływania zmiany planu na ċrodowisko” nie wynika, aby jakikolwiek komponent 

ċrodowiska był zagroďony, 
- nie pogorszenie lub poprawa stanu ċrodowiska nie jest głównym celem sporządzania zmiany planu. 

Dlatego nie proponuje sić ďadnych dodatkowych metod, ani nie formułuje specjalnych wniosków dotyczą-
cych czćstotliwoċci odnoċnie monitorowania skutków realizacji zmiany planu. W tym zakresie zupełnie wy-
starczający monitoring skutków realizacji przedmiotowej zmiany planu zapewni okresowa analiza zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym (w tym takďe w zakresie ċrodowiska przyrodniczego), do której Burmistrz 
Miasta Sochaczew jest zobowiązany na mocy art. 32 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Julian Tasiecki 
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UCHWAŁA Nr LII/482/10 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew  

rejonu ulic 15-go Sierpnia ÷ Wierzbowa. 

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.) oraz art. 4 
ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póčn. zm.) w związku z uchwałą nr 
XV/142/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 
4 wrzeċnia 2007r., po stwierdzeniu pełnej zgodno-
ċci z obowiązującym „Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sochaczew” Rada Miejska w Sochaczewie 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dotyczący fragmentu 
miasta oznaczonego na rysunku planu, bćdącym 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały symbola-
mi: 3.8 KDz, 3.9 KDd, 3.10 KDd, 3.11 KDw, 3.12 
MNp, 3.13 MNp, 3.14 MNp, 3.15 MNp, 3.16 MNp, 
3.17 MNp, 3.18 UPr, EE. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami za-
wartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej w dniu 
uchwalenia planu i cytowanej w podstawie niniej-
szej uchwały ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, przy czym z uwagi na 
niewystćpowanie problematyki, plan nie okreċla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających specjalnej ochronie ustalonych 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takďe terenów naraďonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych, 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej, 

3) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały bćdący-
mi jej integralną czćċcią są: 

1) czćċć graficzna (rysunek planu w skali 1:1000 
stanowiący załącznik nr 1), obejmująca nastć-
pującą treċć: 

a) granice obszaru objćtego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) charakterystyczne wymiary, 

e) granice korytarzy elektroenergetycznych, 
  


