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UCHWAŁA Nr XXXVII/195/2010 

RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Stojadła w gminie Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) w zwiņzku z 
uchwałņ nr XXVII/144/09 Rady Gminy MiŊsk Ma-
zowiecki z dnia 3 wrzeŌnia 2010r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejsco-
woŌci Stojadła, Rada Gminy MiŊsk Mazowiecki 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla miejscowoŌci Stoja-
dła w gminie MiŊsk Mazowiecki. 

2. Integralnņ czňŌciņ planu jest rysunek planu 
wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoŌciowej w 
skali 1:2000, stanowiņcy załņczniki do niniejszej 
uchwały: 

1) załņcznik nr 1 - obejmujņcy ustaleniami obszar 
wsi Stojadła, w granicach wyznaczonych na ry-
sunku planu (arkusz 1, 2 i 3), 

2) załņcznik nr 2 – wykaz uwag wniesionych do 
wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, 

3) załņcznik nr 3 – rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

3. Przedmiotowy plan zagospodarowania prze-
strzennego bňdzie nazywany dalej w treŌci uchwa-
ły „planem” lub „planem miejscowym”. 

4. Plan miejscowy jest zgodny ze Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy MiŊsk Mazowiecki przyjň-
tym uchwałņ nr XXVI/141/09 Rady Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2009r. 

§ 2. Ustalenia planu, zgodnie z uchwałņ nr 
XXVII/144/09 Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki z 
dnia 3 wrzeŌnia 2009r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla miejscowoŌci Stojadła, 
gmina MiŊsk Mazowiecki obejmujņ: 

1) przeznaczenie terenów, oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dób kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takŐe nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym, 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň zwiņzanņ ze wzrostem war-
toŌci nieruchomoŌci, 
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13) obiekty wielko powierzchniowe. 

2. Ustalenia planu wymienione w ust. 1, utrzy-
mane sņ w nastňpujņcej konwencji: 

1) ustalenia wstňpne, zawarte w Rozdziale I, § 1-3, 

2) ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II, § 4-16, 

3) przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i 
zabudowy terenów, ochrona i kształtowanie 
Ōrodowiska oraz komunikacja i infrastruktura 
techniczna zawarte w Rozdziale III, § 17-26, 

4) przepisy koŊcowe, zawarte w Rozdziale V,  
§ 27-31. 

§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki, 

2) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały i rysunku planu, o którym 
mowa w ust. 3, 

3) rysunku planu - naleŐy przez to rozumień ry-
sunki planu opracowane na mapach w skali 
1:2000, stanowiņce załņczniki nr 1-3 do niniej-
szej uchwały, 

4) przepisach szczególnych i odrňbnych- naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikajņce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, 

5) dostňpie do drogi – naleŐy przez to rozumień 
dostňp do dróg publicznych (o których mowa 
w przepisach szczególnych), takŐe poprzez 
drogi i działki dojazdowe równieŐ ze słuŐeb-
noŌciņ przechodu i przejazdu, które łņczņ siň z 
drogami publicznymi, 

6) powierzchni biologicznie czynnej- naleŐy 
przez to rozumień definicje zawarte w przepi-
sach szczególnych, 

7) wysokoŌci zabudowy - naleŐy przez to rozu-
mień definicje zawarte w przepisach szcze-
gólnych, 

8) terenie - naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu, wyznaczonņ na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi o okreŌlonym rodza-
ju przeznaczenia i oznaczonņ symbolami 
(liczbowymi i literowymi), 

9) usługach - naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane (w tym obiekty 
sportowe i oŌwiaty) lub pomieszczenia w bu-
dynkach o innej funkcji niŐ usługowe i urzņ-
dzenia słuŐņce działalnoŌci której celem jest 
zaspokojenie potrzeb ludnoŌci, a nie wytwa-

rzajņce bezpoŌrednio metodami przemysło-
wymi dóbr materialnych, 

10) usługi nieuciņŐliwe - naleŐy przez to rozumień 
samodzielne obiekty budowlane(w tym obiek-
ty sportowe i oŌwiaty) lub pomieszczenia w 
budynkach o innej funkcji niŐ usługowe i 
urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci której celem 
jest zaspokojenie potrzeb ludnoŌci, a nie wy-
twarzajņce bezpoŌrednio metodami przemy-
słowymi dóbr materialnych, w której prowa-
dzona jest działalnoŌń gospodarcza o charak-
terze nieuciņŐliwym, nie powodujņce znaczņ-
cego oddziaływania na Ōrodowisko zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

11) usługi publiczne - naleŐy przez to rozumień 
tereny przeznaczone do utrzymania istniejņ-
cych i realizacji projektowanych budynków 
uŐytecznoŌci publicznej, finansowane w cało-
Ōci lub czňŌci ze Ōrodków publicznych oraz in-
nych Ŏródeł, wraz z niezbňdnymi do ich funk-
cjonowania budynkami o pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych, garaŐami oraz 
terenami komunikacji wewnňtrznej, zieleni 
oraz infrastruktury technicznej, 

12) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŐań na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi, 

13) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŐy przez 
to rozumień takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniajņ lub wzbogacajņ przeznaczenie 
podstawowe, 

14) zaleceniu - oznacza to moŐliwoŌń zastosowa-
nia okreŌlonych rozwiņzaŊ projektowych, wy-
nikajņcych ze wzglňdów funkcjonalnych, eko-
logicznych, estetycznych i technicznych- zale-
cenie nie jest zakazem ani nakazem, 

15) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to 
rozumień linie wyznaczone na rysunku planu 
dzielņce obszar planu na tereny o róŐnym 
przeznaczeniu, 

16) liniach rozgraniczajņcych drogi - naleŐy przez 
to rozumień granice terenów przeznaczonych 
pod drogň, 

17) klasie drogi - naleŐy przez to rozumień przy-
porzņdkowanie drodze odpowiednich para-
metrów technicznych wynikajņcych z przepi-
sów szczególnych, 

18) drodze dojazdowej - naleŐy przez to rozumień 
drogň gminnņ bez klasyfikacji oraz drogň 
ustanowionņ w akcie notarialnym lub innym 
prawnym dokumencie, 
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19) nieprzekraczalnņ odległoŌń zabudowy prze-

znaczonej na stały pobyt ludzi i pozostałych 
obiektów budowlanych - naleŐy przez to ro-
zumień najmniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń 
od zewnňtrznej krawňdzi jezdni do najbliŐszej 
zewnňtrznej Ōciany budynków –lica budynku - 
z pominiňciem balkonów, loggi i wykuszy 
wysuwanych poza obrys budynku nie wiňcej 
niŐ 1m oraz elementów wejŌcia do budynku, 

20) działce budowlanej - naleŐy przez to rozumień 
definicje zawarte w przepisach szczególnych, 

21) obiekcie budowlanym - naleŐy przez to rozu-
mień definicje zawarte w przepisach szcze-
gólnych, 

22) MiŊskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - 
naleŐy przez to rozumień obszar objňty 
ochronņ prawnņ na podstawie przepisów 
szczególnych tj. rozporzņdzenia Wojewody 
Siedleckiego z dnia 10 czerwca 1998r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 17, poz. 101), 

23) decyzja o uwarunkowaniach Ōrodowiskowych 
– naleŐy przez to rozumień decyzjň zgodna z 
przepisami szczególnymi, 

24) urzņdzenia energii wiatrowej - naleŐy przez to 
rozumień definicje zawarte w przepisach 
szczególnych, 

25) inwestycje celu publicznego - naleŐy przez to 
rozumień definicje zawarte w przepisach 
szczególnych, 

26) obiekty handlowe wielkopowierzchniowe - 
naleŐy przez to rozumień obiekty handlowe o 
powierzchni sprzedaŐy powyŐej 2000m2, 

27) powierzchnia uŐytkowa netto – naleŐy przez 
to rozumień powierzchnie bez komunikacji ta-
kiej jak korytarze, pasaŐe, windy, klatki scho-
dowe. 

Wszystkie niezdefiniowane pojňcia zawarte w 
słowniczku czytań zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania. 

1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastňpu-
jņce oznaczenia graficzne uwidocznione na ry-
sunku planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) granice administracyjne wsi, 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu, 

4) linie rozgraniczajņce dróg, 

5) granice MiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

6) trasa przebiegu linii wysokiego napiňcia 
110kV. 

2. Na obszarze objňtym niniejszym planem wyod-
rňbniono tereny bňdņce przedmiotem ustaleŊ, 
wydzielone na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi i oznaczone symbolami literowymi i 
liczbowymi, dla których ustala siň podstawowe 
przeznaczenie terenu: 

1) MN/U i 1MN/U- tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

2) UP - tereny usług publicznych, 

3) 1U - tereny zabudowy usługowej, 

4) PT i 1PT –tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, 

5) P/U i 1P/U - tereny zabudowy produkcyjno 
– usługowej, 

6) R - tereny rolne, 

7) RL - tereny lasów, 

8) KS - tereny zwiņzane z utrzymaniem i za-
rzņdzaniem sieciņ drogowņ, 

9) KDK2, KDK - tereny dróg krajowych  
(w tym obwodnica wsi Stojadła), 

10) KDG, DG - tereny dróg gminnych, 

11) DD - tereny dróg dojazdowych. 

3. Za zgodne z planem uznaje siň przesuniňcie 
linii rozgraniczajņcej tereny (do 10m), wynika-
jņce z uwzglňdnienia szczegółowych warunków 
zwiņzanych z rozwiņzaniami technicznymi, sta-
nem własnoŌci gruntów, bņdŎ sytuacjņ tere-
nowņ. 

4. Trasy infrastruktury technicznej widoczne na 
rysunku planu (w - wodociņgu, ks - kanalizacji 
sanitarnej, g - gazociņgu itp.) majņ charakter in-
formacyjny. 

5. Oznaczenia graficzne i symbole przebiegu linii 
elektroenergetycznych wysokiego napiňcia 110 
kV (EN), majņ charakter informacyjny. 

6. Pozostałe oznaczenia graficzne i napisy pełniņ 
funkcjň informacyjnņ. 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Ustala siň, Őe formņ nowej zabudowy (tj. wyso-
koŌń zabudowy, kształt dachu, usytuowanie ga-
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raŐy i pozostałych obiektów, kolorystyka bu-
dynków, wysokoŌń i kształt ogrodzenia) – nale-
Őy nawiņzywań do zabudowy istniejņcej lub 
projektowanej na terenach sņsiednich. 

2. Dopuszcza siň aby budynki były usytuowane 
Ōcianņ zewnňtrznņ bez otworów w odległoŌci 
mniejszej niŐ 3m lub bezpoŌrednio w granicy 
działki budowlanej – zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

3. Ustala siň, Őe linie zabudowy naleŐy wyznaczań 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniej-
szego planu. 

4. Ustala siň, Őe istniejņca zieleŊ podlega ochro-
nie zgodnie z § 6 oraz ustaleniami szczegóło-
wymi niniejszego planu. 

§ 6. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. 

Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia: 

1. nakaz przestrzegania zasad zagospodarowa-
nia okreŌlonych w przepisach szczególnych, 
terenów połoŐonych w granicach MiŊskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na tere-
nach połoŐonych w granicach MiŊskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu zakaz zabudo-
wy obiektów zawartych w rozporzņdzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w 
sprawie okreŌlenia rodzajów przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko oraz szczegółowych uwarunkowaŊ zwiņ-
zanych z kwalifikowaniem przedsiňwziňcia do 
sporzņdzenia raportu o oddziaływaniu na 
Ōrodowisko Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573, 

2. na terenach zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej wprowadza siň zakaz lokalizacji inwe-
stycji mogņcych powodowań stałe lub okre-
sowe uciņŐliwoŌci dla podstawowej funkcji 
terenu, chyba Őe ewentualna uciņŐliwoŌń dla 
Ōrodowiska nie bňdzie wykraczań poza grani-
ce lokalizacji obiektu, 

3. obiekty budowlane winny byń uŐytkowane 
zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szcze-
gólnoŌci w zakresie: zaopatrzenia w wodň i 
energiň elektrycznņ, odpowiednio do potrzeb 
w energiň cieplnņ i paliwa, usuwania Ōcie-
ków, wody opadowej i odpadów przy załoŐe-
niu spełnienia wymogów ochrony Ōrodowi-
ska i utrzymania w naleŐytym stanie tech-
nicznym i estetycznym, 

4. nakaz zamkniňcia uciņŐliwoŌci akustycznej 
obiektów zlokalizowanych na terenach prze-
mysłowo-składowych do granic terenu, zaŌ 
na pozostałych obszarach w granicach tere-

nu, do którego jednostka organizacyjna ma 
tytuł prawny, 

5. realizacja obiektów produkcyjnych i działal-
noŌci gospodarczej powodujņcej wprowa-
dzenie do powietrza zanieczyszczeŊ uwarun-
kowana jest zgodņ właŌciwych organów na 
podstawie przepisów szczególnych, 

6. lokalizacja zbiorników paliw, zbiorników na 
nieczystoŌci ciekłe o poj. powyŐej 50m3, ma-
teriałów ropopochodnych powinna byń kaŐ-
dorazowo uzgadniana z właŌciwym terenowo 
inspektorem sanitarnym zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

7. nakaz zachowania istniejņcych lasów oraz 
skupisk zieleni wysokiej, 

8. nakaz zachowania zadrzewieŊ przywodnych, 

9. zakaz wycinania drzew, z wyjņtkiem przypad-
ków wycinki wynikajņcej z koniecznoŌci reali-
zacji inwestycji celu publicznego, realizacji 
ustaleŊ planu, przypadków bezpoŌredniego 
zagroŐenia lub wynikajņcych z koniecznoŌci 
poszerzenia dróg. Dopuszcza siň wycinkň 
drzew po uzyskaniu decyzji administracyjnej 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

10. zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Ōcie-
ków do wód powierzchniowych lub gruntu, 

11. na terenach zmeliorowanych zabudowa i za-
gospodarowanie nierolnicze powinno byń 
poprzedzone przebudowņ sieci drenarskich, 
zgodnie z wymogami zarzņdzajņcego tņ sie-
ciņ, 

12. nakazuje siň właŌcicielom działek ochronň 
istniejņcych rowów melioracyjnych. Dopusz-
cza siň poprowadzenie w/w rowów pod zie-
miņ w postaci drenów – na odcinkach do któ-
rych ich obecnoŌń utrudnia prawidłowe zago-
spodarowanie działek budowlanych. Dopusz-
cza siň przebudowň rowów melioracyjnych w 
uzgodnieniu z właŌciwym terenowo zarzņdcņ 
melioracji wodnych. 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem: 

1) wystňpujņ trzy budynki wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zabytków, sņ to: 

- dom drewniany z 30 lat XX wieku, Stoja-
dła ul. KsiņŐňca 5, 

- dom drewniany z 20 lat XX wieku, Stoja-
dła ul. Warszawska 18, 

- dom drewniany z 20 lat XX wieku, Stoja-
dła ul. Warszawska 14. 
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2) nie wystňpujņ: zabytki wpisane do rejestru 
zabytków, formy ochrony zabytków takie jak 
„pomniki historii”, „park kulturowy”, „do-
bra kultury współczesnej” itp. 

2. JeŐeli w trakcie realizacji ustaleŊ planu dany 
obszar lub obiekt uznany zostanie za podlega-
jņcy ochronie z mocy obowiņzujņcych przepi-
sów o ochronie zabytków – to wszelkie prace 
na tym obszarze lub w tym obiekcie oraz w 
strefie niezbňdnej do ich ochrony moŐna pro-
wadziń tylko w uzgodnieniu z Konserwatorem 
Zabytków. 

§ 8. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

1. Ustala siň, Őe: 

1) na całym obszarze objňtym planem moŐna 
lokalizowań zadania dla realizacji inwestycji 
celu publicznego, w rozumieniu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w ramach przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania dopuszczonych niniej-
szym planem, 

2) zakazuje siň lokalizowania noŌników rekla-
mowych na drzewach, na obiektach małej 
architektury oraz na urzņdzeniach technicz-
nych takich jak: słupy energetyczne, szafki 
energetyczne, gazowe stacje transformato-
rowe, słupy oŌwietleniowe itp. 

2. Plan dopuszcza na całym obszarze, z wyłņcze-
niem terenów 1MN/U i 1 P/U i 1U i 1PT połoŐo-
nych w MiŊskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu lokalizacjň obiektów o wysokoŌci do 40m 
w uzgodnieniu ze SłuŐbami Ruchu Lotniczego 
Sił Zbrojnych RP. 

§ 9. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy. 

1. w planie miejscowym zostały ustalone nastň-
pujņce parametry i wskaŎniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) wysokoŌń zabudowy, 

b) wielkoŌń działki budowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna, 

d) linie zabudowy, 

e) dostňpnoŌń komunikacyjna, 

f) iloŌń miejsc parkingowych, 

g) dostňp do infrastruktury, 

h) usuwanie odpadów, 

i) uciņŐliwoŌń obiektów, 

j) forma zabudowy, 

k) zasady ochrony i kształtowania zabudowy. 

§ 10. Granice i sposób zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów odrňbnych, w tym 
terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych osu-
waniem siň mas ziemi. 

1. Ustalenia dotyczņce terenów lub obiektów pod-
legajņcych ochronie na podstawie przepisów 
odrňbnych oraz zgodnie z § 6 i 7 planu miej-
scowego. 

2. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym planem 
nie wystňpujņ tereny górnicze, tereny naraŐone 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz tereny za-
groŐone osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem. 

1. Ustala siň moŐliwoŌń scalania i podziału działek 
ewidencyjnych przy uwzglňdnieniu ustaleŊ 
planu miejscowego, przepisów szczególnych 
oraz pod warunkiem zapewnienia dostňpu do 
drogi publicznej, (takŐe poprzez drogň dojaz-
dowņ lub działkň dojazdowņ ze słuŐebnoŌciņ 
przechodu i przejazdu pod warunkiem, Őe bňdņ 
siň one łņczyły bezpoŌrednio z drogņ pu-
blicznņ). 

2. Przy podziale terenu wielkoŌń i kształt działek 
przeznaczonych pod zabudowň, uzaleŐnia siň 
od potrzeb inwestycyjnych (z zachowaniem 
ustaleŊ zawartych w § 17 ust. 5). 

§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy. 

1. Dopuszcza siň remonty, przebudowň, rozbu-
dowň i modernizacjň obiektów budowlanych 
powstałych przed wejŌciem w Őycie niniejszego 
planu. 

2. W przypadku ustanowienia przez właŌciwy 
organ obszarów ograniczonego uŐytkowania 
ustala siň uwzglňdnienie w sposobie zagospo-
darowania przyjňtych ograniczeŊ bez koniecz-
noŌci zmiany niniejszego planu. 

3. Pozostałe ustalenia - zgodnie z rozdziałem III 
miejscowego planu. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

Za zgodne z planem uznaje siň lokalizacjň inwe-
stycji drogowych i infrastruktury technicznej na 
całym obszarze objňtym planem. 
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A. Komunikacja 

1. Za zgodne z planem uznaje siň wyznaczenie 
dodatkowych dróg dojazdowych do działek, nie 
oznaczonych na rysunku planu, a niezbňdnych 
dla prawidłowego funkcjonowania terenów. 

2. Ustala siň, Őe szerokoŌń wydzielanych nowych 
dróg dojazdowych nie moŐe byń mniejsza niŐ 
5m. Za zgodne z planem uznaje siň drogi wňŐ-
sze niŐ 5m dla istniejņcego zagospodarowania. 

3. Za zgodne z planem uznaje siň bilansowanie 
miejsc parkingowych lokalizowanych w budyn-
kach. 

4. Ustala siň wymóg zabezpieczenia miejsc par-
kingowych w iloŌci: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - 2 m.p./dom lub segment, 

2) dla obiektów administracji i biur – 25 m.p./ 
1000m2 p.uŐ., 

3) dla handlu (sklepy, punkty usługowe) – 
25 m. p./1000m2 p. uŐ., 

4) dla hurtowni i magazynów - 5÷15 m.p./ 
1000m2 pow., 

5) dla targowisk 35 m.p./1000m2 lub 1,5 m.p./ 
stoisko, 

6) dla zakładów produkcyjnych – 35 m.p./100 
zatrudnionych, 

7) dla szkół – 30 m.p./100 zatrudnionych, 

8) dla restauracji i kawiarni – 35 m.p./100 
miejsc konsumpcyjnych, 

9) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych – 
20 m.p./100 uŐytkowników jednoczeŌnie, 

10) dla prywatnych przychodni i gabinetów le-
karskich – min. 2 m.p. /1 gabinet, 

11) dla hoteli – min. 35 m.p./100 łóŐek, 

12) dla klubów i domów kultury – 20 m.p./100 
uŐytkowników jednoczeŌnie, 

13) dla stacji obsługi samochodów – 4 m.p./  
1 stanowisko naprawcze, 

14) dla banków – 40 m.p./1000m2 p. uŐ, 

15) dla innych –25 m.p./1000m2 p.uŐ. 

5. Dopuszcza siň urzņdzenie parkingów ogólno-
dostňpnych z wyznaczeniem parkowania 
wzdłuŐ dróg DD i DG – pod warunkiem zacho-
wania wymaganych parametrów technicznych 
ulic i zgody zarzņdcy. 

6. Dla obiektów istniejņcych podlegajņcych prze-
budowie, rozbudowie, wskaŎnik miejsc parkin-
gowych moŐna zmniejszyń o 30%. 

7. Pozostała ustalenia – zgodnie z § 26. 

B. Elektroenergetyka 

1. Plan ustala zasadň pełnego zaopatrzenia w 
energiň elektrycznņ o parametrach technicz-
nych okreŌlonych w przepisach szczególnych, 
poprzez jej rozbudowň w uwzglňdnieniu i na 
warunkach okreŌlonych przez właŌciwy Zakład 
Energetyczny. 

2. Plan utrzymuje istniejņce napowietrzne linie 
elektroenergetyczne wysokiego napiňcia 
110kV, orientacyjnie oznaczone na rysunku 
planu czňŌci obszaru wsi Stojadła (arkusz nr 1, 
2 i 3). 

3. Plan wyznacza granice minimalnych odległoŌci 
ochronnych od linii, o których mowa w ust. 2, o 
szerokoŌci 19,0m od osi linii (14,5m od skraj-
nych przewodów tych linii) w dwie strony. Na 
terenach tych obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 

1) zachowanie uŐytkowania rolniczego, 

2) dopuszcza siň zbliŐenie obiektów budowla-
nych do linii 110 kV, na warunkach okreŌlo-
nych przez właŌciwy zakład energetyczny, 

3) orientacyjne oznaczenie na rysunku planu 
przebiegu linii 110 kV wymaga w przypadku 
zagospodarowania obszarów połoŐonych w 
bezpoŌrednim jej sņsiedztwie, kaŐdorazo-
wego uŌciŌlenia granicy ww. odległoŌci 
ochronnych po uwzglňdnieniu przebiegu 
w/w linii na mapie geodezyjnej do celów 
projektowych. 

4. Plan ustala nastňpujņce zasady wyposaŐenia w 
systemy elektroenergetyczne: 

1) zachowanie istniejņcego systemu sieci elek-
troenergetycznych Ōredniego napiňcia 15kV. 
Przewiduje siň jego rozbudowň w wykona-
niu napowietrznym, a w terenach o duŐej 
gňstoŌci zabudowy realizacjň sieci kablowej 
w oparciu o warunki techniczne budowy, 
przebudowy, rozbudowy, wydane przez 
właŌciwy zakład energetyczny według prze-
pisów szczególnych, 

2) zachowanie istniejņcego systemu sieci elek-
troenergetycznych niskiego napiňcia. Prze-
widuje siň jego rozbudowň stosownie do 
potrzeb w wykonaniu napowietrznym, a w 
terenach o duŐej gňstoŌci zabudowy realiza-
cjň sieci kablowej w oparciu o warunki 
techniczne budowy, przebudowy, rozbudo-
wy, wydane przez właŌciwy zakład energe-
tyczny, 

3) realizacjň stacji transformatorowych prze-
widuje siň w terenach przeznaczonych pod 
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komunikacjň drogowņ. W przypadku braku 
moŐliwoŌci dopuszcza siň lokalizacjň w te-
renach o innych funkcjach pod warunkiem, 
Őe nie spowoduje kolizji z innymi ustalenia-
mi planu i przepisami szczególnymi, 

4) realizacjň nowych linii Ōrednich i niskich na-
piňń oraz oŌwietlenia ulicznego przewiduje 
siň w pasach drogowych, a w przypadku 
braku takich moŐliwoŌci w terenach o innym 
przeznaczeniu, pod warunkiem zachowania 
przepisów szczególnych, 

5) dopuszcza siň: 

a) korekty uwidocznionych na rysunku pla-
nu lokalizacji tras linii energetycznych, 

b) budowň linii i stacji transformatorowych 
gdy ich realizacjň uzasadniajņ wzglňdy 
społeczne, ekonomiczne i techniczne. 

C. Infrastruktura sanitarna 

1. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury sanitarnej: 

1) zaopatrzenie w wodň wsi Stojadła - z rozbu-
dowanego wodociņgu, zasilanego z ujňcia 
wód głňbinowych dla m. MiŊsk Mazowiecki, 

2) odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospo-
darczych sieciņ kanalizacji sanitarnej do 
oczyszczalni Ōcieków w MiŊsku Mazowiec-
kim. ŋcieki technologiczne przed odprowa-
dzeniem do kanalizacji sanitarnej powinny 
byń oczyszczone z zanieczyszczeŊ przemy-
słowych do stanu odpowiadajņcego przepi-
som szczególnym w zakresie odprowadza-
nia Ōcieków przemysłowych do oczyszczalni, 

3) wody deszczowe odprowadzone bňdņ wg 
rozwiņzaŊ indywidualnych, powierzchnio-
wo, przez infiltracjň do gruntu lub do lokal-
nych cieków, w uzgodnieniu z ich zarzņdcņ. 
Nakazuje siň przed ich odprowadzeniem z 
terenów utwardzonych oczyszczenie po-
przez zastosowanie separatorów zanie-
czyszczeŊ, 

4) ogrzewanie budynków indywidualnie z wła-
snych Ŏródeł ciepła. Zaleca siň wykorzysta-
nie ekologicznych czynników takich jak: olej 
opałowy, gaz, energia elektryczna, 

5) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej i projekto-
wanej sieci gazowej Ōredniego ciŌnienia, 

6) gromadzenie odpadów stałych w pojemni-
kach na terenie posesji i ich okresowy wy-
wóz na wysypisko odpadów stałych zlokali-
zowane poza granicami opracowania niniej-
szego planu z wyłņczeniem odpadów po-
produkcyjnych, z którymi ich posiadacz jest 

obowiņzany do postňpowania w sposób 
zgodny z zasadami gospodarowania odpa-
dami wymaganiami ochrony Ōrodowiska, 
planami gospodarki odpadami i przepisami 
szczególnymi. 

2. Dopuszcza siň: 

1) do czasu rozbudowy wodociņgu tymczaso-
we korzystanie ze studni indywidualnych, 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej od-
prowadzenie Ōcieków sanitarnych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
działkach, z których Ōcieki okresowo bňdņ 
wywoŐone do punktu zlewnego przy 
oczyszczalni Ōcieków lub oczyszczanie na 
oczyszczalniach indywidualnych. 

3. Ustala siň utrzymanie istniejņcych oraz realiza-
cjň projektowanych sieci infrastruktury sanitar-
nej (wodociņgowej, kanalizacyjnej, gazowej) w 
obrňbie terenów dróg (ulic), za zgodņ ich za-
rzņdcy, na warunkach okreŌlonych w przepi-
sach szczególnych. 

4. W przypadku braku moŐliwoŌci realizacji pro-
jektowanej docelowej sieci infrastruktury sani-
tarnej w liniach rozgraniczajņcych dróg (ulic), 
dopuszcza siň prowadzenie tych sieci przez te-
reny o innych funkcjach, zgodnie z pozostałymi 
ustaleniami planu i przepisami szczególnymi. 

D. Telekomunikacja 

Ustala siň nastňpujņce zasady wyposaŐenia w 
system telekomunikacyjny: 

1) utrzymuje siň dotychczasowe zasady wyposa-
Őenia w zakresie telekomunikacji. Zakłada siň 
rozbudowň systemu telekomunikacji, stosow-
nie do potrzeb z dopuszczeniem róŐnych opera-
torów, 

2) z uwagi na ochronň krajobrazu zaleca siň sto-
sowanie przewodów podziemnych. 

E. Plan dopuszcza na całym obszarze, lokalizacjň 
punktowych elementów infrastruktury technicznej 
w tym urzņdzeŊ energii wiatrowej o wysokoŌci do 
40m w uzgodnieniu ze SłuŐbami Ruchu Lotnicze-
go Sił Zbrojnych RP, z wyłņczeniem terenów 
1MN/U i 1 P/U i 1U i 1PT połoŐonych w MiŊskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

§ 14. Sposób i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

1. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy 
zmienia, mogņ byń wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowa-
nia zgodnie z tym planem. 
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2. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania i uŐytkowania terenów nie zostały okre-
Ōlone, poniewaŐ na obszarze objňtym planem 
miejscowym nie wystňpujņ tereny, dla których 
przewiduje siň tymczasowe zagospodarowanie 
i uŐytkowanie. 

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň zwiņzanņ ze wzrostem wartoŌci 
nieruchomoŌci. 

Dla obszarów objňtych niniejszņ uchwałņ uchwala 
siň, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36, ust. 
4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Őe 
stawka procentowa słuŐņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci spowodo-
wanego uchwaleniem planu wynosiń bňdzie 30 
procent. 

§ 16. Tereny pod budowň obiektów handlo-
wych wielko powierzchniowych. 

Na terenach oznaczonych symbolem P/U – tereny 
zabudowy produkcyjno - usługowej - dodatkowo 
okreŌlono tereny, pod budowň obiektów handlo-
wych wielko powierzchniowych, o powierzchni 
sprzedaŐy powyŐej 2000m2. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania  
i zabudowy terenów 

§ 17.1. Ustala siň przeznaczenie, zasady zabu-
dowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 
na rysunku planu: wsi Stojadła (arkusz nr 1),  
(arkusz nr 2), symbolem - MN/U i 1MN/U. 

2. Ustala siň przeznaczenie podstawowe tere-
nów, o których mowa w ust. 1, pod zabudowň: 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ i usługowņ (usługi 
nieuciņŐliwe). 

3. Dopuszcza siň: 

1) terenowe, punktowe i kubaturowe elementy 
infrastruktury technicznej, niezbňdne do prawi-
dłowego funkcjonowania obiektów i urzņdzeŊ 
przewidzianych planem, 

2) lokalizacjň usług publicznych, 

3) budynki pomocnicze, gospodarcze, inwentar-
skie, garaŐowe. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce zasady zabudowy i zagospo-
darowania terenów: 

1) istniejņca zabudowa zagrodowa i mieszka-
niowa jednorodzinna i usługowa, która moŐe 
podlegań przebudowie, odbudowie, rozbu-
dowie, nadbudowie i remontom oraz zmianie 

sposobu uŐytkowania pod warunkiem speł-
nienia wymogów okreŌlonych w ust. 8, 

2) budynki mieszkalne mogņ byń realizowane 
jako wolnostojņce, bliŎniacze, szeregowe, 

3) usługi i pomieszczenia usługowe, a takŐe inne 
pomieszczenia pomocnicze mogņ byń reali-
zowane w obiektach wolnostojņcych bņdŎ 
przybudowanych lub jako wbudowane w bu-
dynki mieszkalne, 

4) na poszczególnych działkach budynki mogņ 
byń realizowane pod warunkiem, Őe działka 
posiada ustalony, dostňp do drogi wiņŐņcy 
siň z układem dróg, o których mowa w § 26 a 
takŐe § 13 ust. A 2, 

5) naleŐy zapewniń miejsca parkingowe o któ-
rych mowa w § 13, 

6) obiekty budowlane winny byń wyposaŐone w 
niezbňdne urzņdzenia budowlane – naleŐy 
przez to rozmień urzņdzenia zwiņzane z obiek-
tem budowlanym, zapewniajņce moŐliwoŌń 
uŐytkowania obiektu, jak przyłņcza i urzņdze-
nia instalacyjne w tym słuŐņce oczyszczaniu 
lub gromadzeniu Ōcieków, a takŐe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i utwardzenia 
pod Ōmietniki, 

7) pod zabudowň moŐe byń wykorzystane nie 
wiňcej niŐ 60% powierzchni działek bņdŎ ich 
czňŌci połoŐonych w terenach przeznaczo-
nych pod zabudowň. Z pozostałej powierzch-
ni, co najmniej 20% naleŐy przeznaczyń pod 
zieleŊ urzņdzonņ, 

8) forma architektoniczna budynków mieszkal-
nych i usługowych powinna byń dostosowa-
na do tradycyjnej architektury regionalnej, w 
nawiņzaniu do krajobrazu i otaczajņcej zabu-
dowy. Budynki powinny spełniań nastňpujņce 
wymagania: 

a) wysokoŌń budynków liczona od poziomu 
terenu wzdłuŐ Ōrodkowej osi rzutu budyn-
ku nie powinna przekraczań 9,0m dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dla zabudowy usługowej (usługi nieuciņŐ-
liwe) dopuszcza siň budynki trzykondy-
gnacyjne, 

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy z 
okapem dokoła Ōcian budynku. Ustala siň 
zakaz stosowania dachów asymetrycznych 
z kalenicņ przesuniňtņ w pionie. Dopuszcza 
siň inne rozwiņzania dachu wynikajņce ze 
szczególnych warunków technicznych oraz 
z koniecznoŌci zastosowania Ōcian ognio-
wych oraz dachy jednospadowe dla bu-
dynków sytuowanych w granicy działki, 
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9) ogrodzenie działki od strony drogi (ulicy) po-

winno byń usytuowane w ustalonej z zarzņd-
cņ drogi linii rozgraniczajņcej drogi (ulicy), o 
ujednoliconej maksymalnej wysokoŌci do 
1,8m powyŐej poziomu terenu; formy ogro-
dzeŊ powinny nawiņzywań do tradycji lokal-
nych, 

10) w stosunku do nowej zabudowy mieszkanio-
wej zaleca siň sytuowanie budynków równo-
legle do linii rozgraniczajņcych drogi (ulicy) 
lub w przypadku, kiedy boczna granica działki 
nie tworzy z liniņ rozgraniczajņcņ drogi (ulicy) 
kņta prostego, równolegle do bocznej granicy 
działki, na działkach naroŐnych- równolegle 
do drogi o wyŐszej randze, 

11) forma architektoniczna budynków gospodar-
czych, inwentarskich, pomocniczych i gara-
Őowych powinna spełniań nastňpujņce wy-
magania: 

a) wysokoŌń budynków liczona od poziomu 
terenu wzdłuŐ Ōrodkowej osi rzutu budyn-
ków nie powinna przekraczań 9,0m, 

b) liczba kondygnacji nie powinna przekra-
czań jednej kondygnacji nadziemnej z moŐ-
liwoŌciņ wykorzystania poddasza, 

12) dopuszcza siň realizacjň budynków usługo-
wych, o innych formach wynikajņcych z wy-
magaŊ technologicznych, pod warunkiem ich 
harmonijnego wpisania w krajobraz wiejski. 

5. Na terenach wymienionych w § 17 ust. 1, 
ustala siň moŐliwoŌń podziału na działki budowla-
ne, pod warunkiem zachowania przepisów szcze-
gólnych oraz ustaleŊ planu, przy czym muszņ byń 
spełnione nastňpujņce warunki: 

1) minimalna szerokoŌń projektowanych działek 
pod zabudowň: 

a) usługowņ - 20m, 

b) jednorodzinnņ - 18m. 

2) minimalna powierzchnia działki mieszkaniowej 
jednorodzinnej - 0,08 ha, 

3) akceptuje siň istniejņce podziały działek zgod-
nie z wydanymi decyzjami administracyjnymi 
przed wejŌciem w Őycie niniejszego planu, któ-
re mogņ nie spełniań ustaleŊ zawartych w § 17 
ust. 5 pkt 1) i pkt 2) 

4) fragment działki przeznaczony w granicach 
terenów budowlanych pod dojazd powinien 
posiadań szerokoŌń minimum 5m, 

5) akceptuje siň istniejņce podziały działek, doty-
czņce dojazdów, zgodnie z udokumentowanym 
dostňpem do drogi, które mogņ nie spełniań 
ustaleŊ zawartych w § 17 ust. 5 pkt 4). 

6. Zakaz lokalizacji urzņdzeŊ energii wiatrowej. 

7. Na obszarze 1MN/U połoŐonych w MiŊskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, zakaz lokali-
zowania inwestycji i przedsiňwziňń zaliczanych do 
mogņcych pogorszyń stan Ōrodowiska zawartych 
w przepisach szczególnych. 

§ 18.1. Ustala siň przeznaczenie, zasady zabu-
dowy i zagospodarowania terenów usług publicz-
nych, oznaczonych na rysunku planu wsi Stojadła 
(arkusz nr 2), symbolem- UP- usługi publiczne, 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
utrzymuje siň podstawowe przeznaczenie pod 
usługi publiczne w tym: oŌwiaty i OSP (Ochotni-
cza StraŐ PoŐarna), z moŐliwoŌciņ zmiany rodzaju 
Ōwiadczonych usług publicznych, stosownie do 
potrzeb. Przeznaczenie uzupełniajņce: 

1) zieleŊ towarzyszņca, 

2) elementy infrastruktury technicznej niezbňdne 
dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i 
urzņdzeŊ przewidzianych planem, 

3) budynki pomocnicze zwiņzane z usługami pu-
blicznymi. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów: 

1) przy budowie, przebudowie, odbudowie, roz-
budowie, nadbudowie i remontach oraz przy 
zmianie sposobu uŐytkowania naleŐy spełniń 
wymogi okreŌlone w § 17 ust. 4 pkt 8, 

2) obiekty wymienione w pkt 1, przez zastosowa-
nie odpowiedniej skali, formy architektonicznej 
powinny byń wpisane w otaczajņcy krajobraz, 
w nawiņzaniu do miejscowych uwarunkowaŊ 
naturalnych i kulturowych, 

3) obiekty budowlane winny byń wyposaŐone w 
niezbňdne urzņdzenia budowlane – naleŐy 
przez to rozmień urzņdzenia zwiņzane z obiek-
tem budowlanym, zapewniajņce moŐliwoŌń 
uŐytkowania obiektu, jak przyłņcza i urzņdzenia 
instalacyjne w tym słuŐņce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu Ōcieków, a takŐe przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i utwardzenia pod 
Ōmietniki, 

4) na poszczególnych działkach budynki mogņ 
byń realizowane pod warunkiem, Őe działka po-
siada ustalony, dostňp do drogi wiņŐņcy siň z 
układem dróg, o których mowa w § 26, 

5) naleŐy zapewniń miejsca parkingowe o których 
mowa w § 13, 

6) pod zabudowň moŐe byń wykorzystane nie 
wiňcej niŐ 90% powierzchni działek bņdŎ ich 
czňŌci połoŐonych w terenach przeznaczonych 
pod zabudowň. Z pozostałej powierzchni, co 
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najmniej 10% powinno byń zagospodarowane 
jako powierzchnia biologicznie czynna. 

§ 19.1. Ustala siň przeznaczenie, zasady zabu-
dowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 
na rysunku planu wsi Stojadła (arkusz nr 3), sym-
bolem - 1U - usługi inne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
utrzymuje siň podstawowe przeznaczenie pod 
usługi - teren przewidziany pod gminne targowi-
sko, z moŐliwoŌciņ zmiany rodzaju Ōwiadczonych 
usług, stosownie do potrzeb. 

Przeznaczenie uzupełniajņce: 

1) zieleŊ towarzyszņca, 

2) elementy infrastruktury technicznej niezbňdne 
dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i 
urzņdzeŊ przewidzianych planem, 

3) budynki pomocnicze zwiņzane z usługami. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów: 

1) przy budowie, przebudowie, odbudowie, roz-
budowie, nadbudowie i remontach oraz przy 
zmianie sposobu uŐytkowania naleŐy spełniń 
wymogi okreŌlone w § 17 ust. 4 pkt 8, 

2) obiekty wymienione w pkt 1, przez zastosowa-
nie odpowiedniej skali, formy architektonicznej 
powinny byń wpisane w otaczajņcy krajobraz, 
w nawiņzaniu do miejscowych uwarunkowaŊ 
naturalnych i kulturowych, 

3) obiekty budowlane winny byń wyposaŐone w 
niezbňdne urzņdzenia budowlane– naleŐy przez 
to rozmień urzņdzenia zwiņzane z obiektem bu-
dowlanym, zapewniajņce moŐliwoŌń uŐytko-
wania obiektu, jak przyłņcza i urzņdzenia insta-
lacyjne w tym słuŐņce oczyszczaniu lub groma-
dzeniu Ōcieków, a takŐe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i utwardzenia pod Ōmietniki, 

4) na poszczególnych działkach budynki mogņ 
byń realizowane pod warunkiem, Őe działka po-
siada ustalony, dostňp do drogi wiņŐņcy siň z 
układem dróg, o których mowa w § 26, 

5) naleŐy zapewniń miejsca parkingowe o których 
mowa w § 13, 

6) pod zabudowň moŐe byń wykorzystane nie 
wiňcej niŐ 90% powierzchni działek bņdŎ ich 
czňŌci połoŐonych w terenach przeznaczonych 
pod zabudowň. Z pozostałej powierzchni, co 
najmniej 10% powinno byń zagospodarowane 
jako powierzchnia biologicznie czynna. 

4. Na obszarze 1 U połoŐonym w MiŊskim Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu, zakaz lokalizowa-
nia inwestycji i przedsiňwziňń zaliczanych do mo-

gņcych pogorszyń stan Ōrodowiska zawartych w 
przepisach szczególnych. 

§ 20.1. Ustala siň przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenów działalno-
Ōci gospodarczej, oznaczonych na rysunku planu 
wsi Stojadła (arkusz nr 2) i (arkusz nr 3) symbolem 
– PT i 1 PT –zabudowa techniczno-produkcyjna. 

2. Ustala siň podstawowe przeznaczenie tere-
nów, o których mowa w ust. 1, pod: 

1) zakłady produkcyjne, 

2) przemysł, 

3) bazy techniczne, magazyny, składy, 

4) rzemiosło produkcyjne. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň: 

1) usług, 

2) hurtowni, 

3) urzņdzeŊ komunikacji, 

4) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

4. Ustala siň dla terenów wymienionych w ust. 
1, nastňpujņce zasady zabudowy i zagospodaro-
wania: 

1) przy budowie, przebudowie, odbudowie, roz-
budowie, nadbudowie i remontach oraz przy 
zmianie sposobu uŐytkowania naleŐy spełniń 
warunek aby zabudowa nie przekroczyła wyso-
koŌci 15m, 

2) obiekty wymienione w ust. 1 przez zastosowa-
nie odpowiedniej skali, formy architektonicznej 
powinny byń wpisane w otaczajņcy krajobraz w 
nawiņzaniu do miejscowych uwarunkowaŊ na-
turalnych i kulturowych, 

3) przy podziale terenu wielkoŌń i kształt działek 
przeznaczonych pod zabudowň uzaleŐnia siň od 
potrzeb inwestycji, 

4) ewentualna uciņŐliwoŌń lub szkodliwoŌń dla 
Ōrodowiska wywołana przez obiekty winna byń 
poprzedzona decyzjņ o Ōrodowiskowych uwa-
runkowaniach, 

5) obiekty budowlane winny byń wyposaŐone w 
niezbňdne urzņdzenia budowlane – naleŐy 
przez to rozmień urzņdzenia zwiņzane z obiek-
tem budowlanym, zapewniajņce moŐliwoŌń 
uŐytkowania obiektu, jak przyłņcza i urzņdzenia 
instalacyjne w tym słuŐņce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu Ōcieków, a takŐe przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i utwardzenia pod 
Ōmietniki, 

6) na poszczególnych działkach budynki mogņ 
byń realizowane pod warunkiem, Őe działka po-
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siada ustalony, dostňp do drogi wiņŐņcy siň z 
układem dróg, o których mowa w § 26, 

7) naleŐy zapewniń miejsca parkingowe o których 
mowa w § 13, 

8) pod zabudowň moŐe byń wykorzystane nie 
wiňcej niŐ 90% powierzchni działek bņdŎ ich 
czňŌci połoŐonych w terenach przeznaczonych 
pod zabudowň. Z pozostałej powierzchni, co 
najmniej 5% powinno byń zagospodarowane 
jako powierzchnia biologicznie czynna. 

5. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ energii 
wiatrowej z wyłņczeniem terenów 1 PT, połoŐo-
nych w MiŊskim Obszarze Chronionego Krajobra-
zu. 

6. Na obszarze 1PT połoŐonym w MiŊskim Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu, zakaz lokalizowa-
nia inwestycji i przedsiňwziňń zaliczanych do mo-
gņcych pogorszyń stan Ōrodowiska zawartych w 
przepisach szczególnych. 

§ 21.1. Ustala siň przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenów, oznaczo-
nych na rysunku planu wsi Stojadła (arkusz nr 1), 
(arkusz nr 2), (arkusz nr 3) - symbolem P/U i 1P/U 
zabudowa produkcyjno – usługowa. 

Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza siň 
do lokalizacji zakładów zwiņzanych z działalnoŌciņ 
gospodarczņ, Ōwiadczņcych usługi o charakterze 
ogólnodostňpnym. W szczególnoŌci obejmujņ 
inwestycje zwiņzane z obsługņ transportu w tym 
stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów samo-
chodowych, bazy transportowe, hurtownie, hote-
le, zajazdy, centra logistyczne. Na terenach ozna-
czonych symbolem P/U –dodatkowo okreŌlono 
tereny, pod budowň obiektów handlowych wielko 
powierzchniowych, o powierzchni sprzedaŐy po-
wyŐej 2000m2.Na terenach P/U dopuszcza siň inne 
usługi bez ograniczeŊ oraz obiekty infrastruktury 
technicznej i komunikacji. W obrňbie terenów P/U 
dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ oraz zakłady produkcyjne. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów: 

a) istniejņca zabudowa moŐe podlegań, przebu-
dowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i 
remontom oraz zmianie sposobu uŐytkowania 
oraz spełniań swoje dotychczasowe funkcje 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

b) obiekty wymienione w ust. 2, powinny byń 
wpisane w otaczajņcy krajobraz w nawiņzaniu 
do miejscowych uwarunkowaŊ naturalnych i 
kulturowych, przez zastosowanie odpowiedniej 
skali i formy architektonicznej, 

c) ograniczenie wysokoŌci zabudowy do trzech 
kondygnacji lub do 15 metrów ponad poziom 
terenu, 

d) ewentualne uciņŐliwoŌci lub szkodliwoŌci dla 
Ōrodowiska (przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeŊ gleby, wód podziemnych 
i powierzchniowych oraz powietrza i hałasu) 
wywołane działalnoŌciņ gospodarcza winny 
byń zgodne z przepisami szczególnymi, 

e) na wyznaczonych na rysunku planu terenach 
dopuszcza siň budowň obiektów handlowych 
wielko powierzchniowych o powierzchni 
sprzedaŐy powyŐej 2000m2, 

f) obiekty budowlane winny byń wyposaŐone w 
niezbňdne urzņdzenia budowlane– naleŐy przez 
to rozmień urzņdzenia zwiņzane z obiektem bu-
dowlanym, zapewniajņce moŐliwoŌń uŐytko-
wania obiektu, jak przyłņcza i urzņdzenia insta-
lacyjne w tym słuŐņce oczyszczaniu lub groma-
dzeniu Ōcieków, a takŐe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i utwardzenia pod Ōmietniki, 

g) na poszczególnych działkach budynki mogņ 
byń realizowane pod warunkiem, Őe działka po-
siada ustalony, dostňp do drogi wiņŐņcy siň z 
układem dróg, o których mowa w § 26, 

h) naleŐy zapewniń miejsca parkingowe, o których 
mowa w § 13, 

i) pod zabudowň moŐe byń wykorzystane nie 
wiňcej niŐ 90% powierzchni działek bņdŎ ich 
czňŌci połoŐonych w terenach przeznaczonych 
pod zabudowň. Z pozostałej powierzchni, co 
najmniej 10% powinno byń zagospodarowane 
jako powierzchnia biologicznie czynna, 

j) posiadacze odpadów technologicznych powin-
ni postňpowań z odpadami w sposób zgodny z 
przepisami szczególnymi i planami gospodarki 
odpadami, 

k) Ōcieki technologiczne powinny byń oczyszczone 
w oczyszczalni lub poprzez separator przed od-
prowadzeniem do systemu kanalizacji sanitar-
nej. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ energii 
wiatrowej z wyłņczeniem terenów 1 P/U połoŐo-
nych w MiŊskim Obszarze Chronionego Krajobra-
zu. 

4. Na obszarze 1P/U połoŐonym w MiŊskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, zakaz lokali-
zowania inwestycji i przedsiňwziňń zaliczanych do 
mogņcych pogorszyń stan Ōrodowiska zawartych 
w przepisach szczególnych. 
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§ 22.1. Ustala siň przeznaczenie, warunki zabu-
dowy i zagospodarowania oraz ochrony terenów 
lasów, oznaczonych na rysunku planu wsi Stoja-
dła (arkusz nr 2) - symbolem RL – tereny lasów. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň: 

1) zakaz zabudowy, z wyjņtkiem obiektów budow-
lanych zwiņzanych z gospodarkņ leŌnņ i wod-
nņ, dopuszcza siň budowň sieci infrastruktury 
technicznej, 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszcze-
nia oraz prowadzenia działaŊ osłabiajņcych 
biologicznņ odpornoŌń drzewostanów, 

3) zasady zagospodarowania zgodne z planem 
urzņdzania lasu wg przepisów szczególnych. 

§ 23.1. Ustala siň przeznaczenie, warunki zabu-
dowy i zagospodarowania oraz ochrony terenów 
oznaczonych na rysunku planu czňŌci wsi Stojadła 
(arkusz nr 2) - symbolem R - tereny rolne. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 
siň na uprawy polowe, łņki i pastwiska. Obowiņzu-
je zachowanie dotychczasowego uŐytkowania 
rolniczego, z prawem zabudowy zwiņzanej z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego w postaci za-
budowy zagrodowej i inwentarskiej. 

3. Istniejņca zabudowa moŐe podlegań, prze-
budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i 
remontom oraz zmianie sposobu uŐytkowania 
oraz spełniań swoje dotychczasowe funkcje zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

4. Dopuszcza siň lokalizacjň elementów infra-
struktury technicznej, niezbňdnych do prawidło-
wego funkcjonowania i zagospodarowania obsza-
ru wsi. 

§ 24.1. Ustala siň przeznaczenie, zasady zabu-
dowy terenu, oznaczonego na rysunku planu czň-
Ōci wsi Stojadła (arkusz nr 1) i (arkusz nr 2) sym-
bolem KS – teren usług komunikacji. 

2. Ustala siň podstawowe przeznaczenie tere-
nu, o którym mowa w ust. 1, pod teren zwiņzany z 
utrzymaniem i zarzņdzaniem sieciņ drogowņ. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň budynków zwiņza-
nych z funkcjņ terenu, słuŐņcych obsłudze usług 
komunikacji oraz lokalizacjň elementów infrastruk-
tury technicznej. 

§ 25.1. Minimalne odległoŌci lokalizacji budow-
li, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie 
robót w sņsiedztwie linii kolejowych oraz terenów 
kolejowych - zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 26.1. Ustala siň tereny komunikacji drogowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) KDK 2 - droga krajowa Warszawa - Terespol 
klasy GP, przebiegajņca po istniejņcej trasie, 

2) KDK – droga krajowa – obwodnica wsi Stoja-
dła, przebiegajņca po istniejņcej trasie, 

3) KDG - drogi gminne klasy L, 

4) DG - drogi gminne klasy D, 

5) DD - drogi dojazdowe. 

2. Tereny wymienione w ust. 1 przeznaczone sņ 
do uŐytkowania istniejņcych oraz realizacji no-
wych dróg publicznych i wewnňtrznych oraz urzņ-
dzeŊ zwiņzanych z eksploatacjņ tych dróg. 

3. Dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDK2 ustala siň: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 30,0m, 

b) szerokoŌń jezdni wg stanu istniejņcego, 

c) nieprzekraczalnņ odległoŌń zabudowy przezna-
czonej na stały pobyt ludzi, od zewnňtrznej 
krawňdzi jezdni - 30,0m, 

d) nieprzekraczalnņ odległoŌń dla pozostałych 
obiektów budowlanych od zewnňtrznej krawň-
dzi jezdni - 20,0m. 

4. Dla obwodnicy wsi Stojadła, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDK, ustala siň: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zmiennņ 
zgodnņ z rysunkami planu, 

b) szerokoŌń jezdni wg stanu istniejņcego, 

c) nieprzekraczalnņ odległoŌń zabudowy przezna-
czonej na stały pobyt ludzi, od zewnňtrznej 
krawňdzi jezdni - 40,0m szczegółowe odległoŌci 
ustalań na podstawie mapy do celów projek-
towych, 

d) nieprzekraczalnņ odległoŌń dla pozostałych 
obiektów budowlanych od zewnňtrznej krawň-
dzi jezdni - 30,0m, szczegółowe odległoŌci usta-
lań na podstawie mapy do celów projektowych. 

5. Dla dróg, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDG ustala siň: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 15,0m, 

b) szerokoŌń jezdni – 10,0m osiowo, 

c) nieprzekraczalnņ odległoŌń obiektów budowla-
nych od zewnňtrznej krawňdzi jezdni - 8,0m. 

6. Dla dróg, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem DG ustala siň: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 12,0m, 

b) szerokoŌń jezdni – 8,0m osiowo, 

c) nieprzekraczalnņ odległoŌń obiektów budowla-
nych od zewnňtrznej krawňdzi jezdni - 6,0m. 
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7. Dla dróg, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem DD ustala siň: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 10,0m, 

b) szerokoŌń jezdni – 6,0m osiowo, 

c) nieprzekraczalnņ odległoŌń obiektów budowla-
nych od zewnňtrznej krawňdzi jezdni - 6,0m. 

8. Dla dróg dojazdowych, nie oznaczonych na 
rysunku planu ustala siň: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – 5,0m, 

b) nieprzekraczalna odległoŌń obiektów budowla-
nych od linii rozgraniczajņcej drogi – 6,0m. 

9. Rozwiņzania wewnņtrz przyjňtych linii roz-
graniczajņcych dróg (jezdnie, chodniki, skrzyŐo-
wania) zostanņ okreŌlone w projektach budowla-
nych bez koniecznoŌci zmiany niniejszego planu. 

10. Dopuszcza siň korektň linii rozgraniczajņcej 
dróg, w przypadkach wynikajņcych z technicznych 
warunków ich urzņdzenia zgodnie z przepisami 
szczególnymi. Zmniejszenie pasa terenu w liniach 
rozgraniczajņcych dróg wymaga uzyskania zgody 
ich zarzņdcy. 

11. Dopuszcza siň rozbudowň, przebudowň, 
remonty, zmiany sposobu uŐytkowania budynków 
istniejņcych oraz budowň nowych obiektów w 
odległoŌci mniejszej niŐ wyŐej okreŌlona za zgodņ 
zarzņdcy drogi. 

12. Dopuszcza siň zmianň sposobu uŐytkowa-
nia budynku lub jego czňŌci w odległoŌci mniej-
szej niŐ wyŐej okreŌlona za zgodņ zarzņdcy drogi. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 27. Do spraw w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu, a niezakoŊczonych de-
cyzjņ ostatecznņ, stosujň siň ustalenia planu na 
podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi 
zmianami). 

§ 28. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniej-
szymi zmianami), w zakresie wsi Stojadła tracņ 
moc: 

1) uchwała nr VI/42/99 Rady Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 3 marca 1999r. w sprawie uchwa-
lenia zmian miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego gminy MiŊsk 
Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 26, 
poz. 742 z dnia 30 kwietnia 1999r.), 

2) uchwała nr XXXIII/290/02 Rady Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2002r. w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy MiŊsk 
Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 
163, poz. 3592 z dnia 22 czerwca 2002r.), 

3) uchwała nr XXXIV/309/02 Rady Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy MiŊsk 
Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 
192, poz. 4479 z dnia 21 lipca 2002r.), 

4) uchwała nr VII/35/07 Rady Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy MiŊsk Mazowiec-
ki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 141, poz. 
3816 z dnia 23 lipca 2007r.). 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy MiŊsk Mazowiecki. 

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 31. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki: 

Waldemar Padzik 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXVII/195/2010 
Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki 

z dnia 20 sierpnia 2010r. 
 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŏONEGO 
DO PUBLICZNEGO WGLŅDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoŌci Stojadła gmina 

MiŊsk Mazowiecki 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszajņcego 
uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoŌci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie Wójta, w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały nr …… 

z dnia…………… 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňd-

niona 

Uwaga nieuwzglňdniona Uwaga 
uwzglňd-

niona 

Uwaga nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 18.08.2010r. Grzegorz Wojdyga i 

Marek Safaryn MiŊsk 
Maz ul. Warszawska 
195 

Dot. wprowadzenia drogi 
obarczajņcej drogň 
krajowņ nr 2 

1397, 222, 221/13, 
220/4, 220/3, 220/2, 

220/1, 219, 218, 
217/1, 208/10, 209/2, 
1456, 1455 i 216/1 

zabudowa produkcyjno – 
usługowa z dopuszcze-
niem budowy obiektów 
wielkopowierzchniowych 

--- Zarzņdzenie Nr 38/2010 
Wójta Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 18 
sierpnia 2010 roku 

--- Uchwała Nr 
XXXVII/189/2010 Rady 
Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 20 sierpnia 
2010 roku 

 

2. 18.08.2010r. Viila Development 
V.D. Management sp. 
z o.o. Spółka 
Komandytowa 
Warszawa ul. 
Kruczkowskiego 6 
lok. 40 

Dot. wprowadzenia drogi 
obarczajņcej drogň 
krajowņ nr 2 

1397, 222, 221/13, 
220/4, 220/3, 220/2, 

220/1, 219, 218, 
217/1, 208/10, 209/2, 
1456, 1455 i 216/1 

zabudowa produkcyjno – 
usługowa z dopuszcze-
niem budowy obiektów 
wielkopowierzchniowych 

--- Zarzņdzenie Nr 39/2010 
Wójta Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 18 
sierpnia 2010 roku 

--- Uchwała Nr 
XXXVII/190/2010 Rady 
Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 20 sierpnia 
2010 roku 

 

3. 18.08.2010r. Viila Development 
V.D. Management sp. 
z o.o. Spółka 
Komandytowa 
Warszawa ul. 
Kruczkowskiego 6 
lok. 40 

Dot. wprowadzenia drogi 
obarczajņcej drogň 
krajowņ nr 2 

1397, 222, 221/13, 
220/4, 220/3, 220/2 

i 220/1 

zabudowa produkcyjno – 
usługowa z dopuszcze-
niem budowy obiektów 
wielkopowierzchniowych 

--- Zarzņdzenie Nr 40/2010 
Wójta Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 18 
sierpnia 2010 roku 

--- Uchwała Nr 
XXXVII/191/2010 Rady 
Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 20 sierpnia 
2010 roku 

 

4. 18.08.2010r. Grzegorz Wojdyga i 
Marek Safaryn MiŊsk 
Maz ul. Warszawska 
195 

Dot. wprowadzenia drogi 
obarczajņcej drogň 
krajowņ nr 2 

219 i 218 zabudowa produkcyjno – 
usługowa z dopuszcze-
niem budowy obiektów 
wielkopowierzchniowych 

--- Zarzņdzenie Nr 41/2010 
Wójta Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 18 
sierpnia 2010 roku 

--- Uchwała Nr 
XXXVII/192/2010 Rady 
Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 20 sierpnia 
2010 roku 

 

5. 18.08.2010r. Mariusz Kozera 
Barczņca 5 

Dot. zmiany zapisów teksu 
planu w zakresie 
sytuowania zabudowy, 
linii zabudowy – zgodnie z 
załņczonņ uwagņ 

miejscowoŌń 
Stojadła 

 --- Zarzņdzenie Nr 42/2010 
Wójta Gminy MiŊsk 
Mazowiecki z dnia 18 
sierpnia 2010 roku 

--- Uchwała Nr 
XXXVII/193/2010 Rady 
Gminy MiŊsk Mazo-
wiecki z dnia 20 sierpnia 
2010 roku 

 

Przewodniczņcy Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki: 
Waldemar Padzik 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXVII/195/2010 
Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki 

z dnia 20 sierpnia 2010r. 
 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia 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 póŎn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 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 póŎn. zm.) Rada Gminy MiŊsk Mazowiecki roz-
strzyga, co nastňpuje: 

Lp. Inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 
Forma: 

1. zadania krótkookresowe 
2. zadania wieloletnie 

Tryb: 
1. zgodnie z ustawa o gospodarce nierucho-
moŌciami, 
2. zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowa-
dzaniu Ōcieków, 
3. zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i 
modernizacji urzņdzeŊ wodociņgowych i 
urzņdzeŊ kanalizacyjnych(art.21 ww. ustawy), 
4. zgodnie z ustawņ prawo zamówieŊ 
publicznych, 
5. inne. 

Odpowiedzialni 
za realizacjň: 

1. wójt 
2. Gminny Zakład 
Komunalny, 
3. wykonawca 

Prognozowane Ŏródła finansowania: 
1. dochody własne gminy, 
2. dotacje, w tym dotacje lub subwencje 
udzielane przez instytucje dysponujņce 
Ōrodkami finansowymi na inwestycje 
infrastrukturalne i ochrony Ōrodowiska, 
3. kredyty i poŐyczki komercyjne, 
4. kredyty i poŐyczki preferencyjne, 
5. obligacje komunalne, 
6. inne. 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowaniu 

zadania: 
1. właŌciciele nieruchomo-
Ōci, 
2. fundacje i organizacje 
wspomagajņce, 
3. inwestorzy zewnňtrzni, 
4 .inne. 

1. Drogi publiczne wykup 1,2 1,5 1 1 1 
budowa 2 4,5 1,3 1,2 1,2,3,4 

2. Pozostałe wodociņgi 1,2 2,3,4,5 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 
kanalizacja 2 2,3,4,5 1,3 1,2,3 1,2,3,4 

Przewodniczņcy Rady Gminy MiŊsk Mazowiecki: 
Waldemar Padzik 

 
 


