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UCHWAŁA Nr LIV/509/10 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew 

dla rejonu ulicy Płockiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
póŝniejszymi zmianami) 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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŝ-
niejszymi zmianami) w zwiņzku z uchwałņ nr 
XV/140/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  
4 września 2007r. po stwierdzeniu pełnej zgodno-
ści z obowiņzujņcym „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sochaczew” Rada Miejska w Sochaczewie 
uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dotyczņcy fragmentu 
miasta oznaczonego na rysunku planu, będņcym 
załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały symbola-
mi: 14.88 KDl, 14.89 KDd, 14.90 KDd, 14.91 KDd, 
14.92 KDd, 14.93 KDd, 14.94 KDw, 14.95 KDd, 
14.96 KDd, 14.97 KDd, 14.98 MNp, 14.99 MNp, 
14.100 MNp, 14.101 MNp, 14.102 MNp, 14.103 
MNp, 14.104 MNp, 14.105 MNp, 14.106 MNp, 
14.107 MNp, 14.108 KDw, 14.109 WS, EE. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami za-
wartymi w art. 15 ust. 2 obowiņzujņcej w dniu 
uchwalenia planu i cytowanej w podstawie niniej-
szej uchwały ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, przy czym z uwagi na 
niewystępowanie problematyki, plan nie określa: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegajņcych specjalnej ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takşe terenów naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej, 

3) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały będņcy-
mi jej integralnņ częściņ sņ: 

1) częśń graficzna (rysunek planu w skali 1: 1000 
stanowiņcy załņcznik nr 1), obejmujņca nastę-
pujņcņ treśń: 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) charakterystyczne wymiary, 

e) granice korytarzy elektroenergetycznych, 

2) rozstrzygnięcia dotyczņce uwag do projektu 
planu, stanowiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 3; 

4) podsumowanie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, stanowiņce załņcznik  
nr 4. 

4. Ilekroń w planie jest mowa o: 

1) uchwale - naleşy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałę Rady Miejskiej w Sochaczewie, o ile 
z treści uchwały nie wynika inaczej; 

2) planie - naleşy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załņcznikami), o ile 
z treści uchwały nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - naleşy przez to rozumień ry-
sunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokościowej stanowiņcej załņcznik nr 1 do 
uchwały; 

4) obszarze – naleşy przez to rozumień teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi tereny o róşnym 
przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospoda-
rowania i oznaczony symbolem liczbowo-
literowym; 
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5) przepisach szczególnych - naleşy przez to 

rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, a takşe ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenu wynikajņce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych dotyczņ-
cych obszaru objętego planem lub przedmio-
tu jego ustaleń; 

6) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to rozu-
mień ustalony planem zespół działań moşli-
wych do realizacji w obszarze na warunkach 
opisanych w tekście planu; 

7) funkcji podstawowej – naleşy przez to rozu-
mień rodzaj przeznaczenia (funkcji) terenu, 
które powinno przewaşań na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczajņcymi; 

8) funkcji uzupełniajņcej – naleşy przez to rozu-
mień przeznaczenie (funkcję) terenu inne niş 
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy:- naleşy 
przez to rozumień linię, w której moşe byń 
umieszczona ściana budynku lub fragment 
ściany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczajņcej ulicy lub innych 
wskazanych planem elementów zagospoda-
rowania terenu; nieprzekraczanie to nie doty-
czy elementów architektonicznych budynku 
takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap da-
chu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego; 

10) korytarzach elektroenergetycznych – naleşy 
przez to rozumień tereny znajdujņce się w 
strefie oddziaływania linii eletroenergetycz-
nych, których granice pokazane zostały na ry-
sunku planu; 

11) produkcji i usługach poligonowych – naleşy 
przez to rozumień takņ działalnośń produkcyj-
nņ lub usługowņ, która wymaga składowania 
materiałów i towarów na otwartym terenie; 

12) przy czym pojęcia i określenia uşyte w planie, 
a wyşej nie zdefiniowane naleşy rozumień 
zgodnie z ogólnie obowiņzujņcymi przepisami 
prawa i zasadami interpretacji. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go, parametrów i wskaźników kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 2. Obszary oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 14.98 MNp, 14.99 MNp, 14.100 MNp, 
14.101 MNp, 14.102 MNp, 14.103 MNp, 14.104 
MNp, 14.105 MNp, 14.106 MNp, 14.107 MNp, 
przeznacza się do utrzymania istniejņcej i realizacji 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania 
budynkami gospodarczymi i garaşami - jako funk-
cji podstawowej, a takşe zabudowy usługowej lub 
produkcyjnej - jako funkcji uzupełniajņcej oraz 
ustala się następujņce warunki i zasady ich zago-
spodarowania: 

1) zabudowę mieszkaniowņ realizowań w formie 
budynków parterowych lub dwukondygna-
cyjnych (parter + poddasze uşytkowe), przy 
czym ustala się: 

a) wysokośń posadowienia parteru budyn-
ków (mierzonņ od średniego poziomu te-
renu przed elewacjņ frontowņ budynku) - 
maksymalnie1,0 m, 

b) maksymalna wysokośń głównej kalenicy – 
10,0 m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe, o syme-
trycznych połaciach i kņcie nachylenia po-
łaci od 350 do 450, 

d) pokrycie i kolor dachu – dachówka cera-
miczna, bitumiczna, materiały dachówko-
podobne w kolorze tradycyjnej dachówki. 

2) budynki gospodarcze i garaşe realizowań w 
formie budynków parterowych, przy czym 
ustala się: 

a) wysokośń posadowienia parteru budyn-
ków (mierzonņ od średniego poziomu te-
renu przed głównym wejściem do budyn-
ku) maksymalnie 0,5 m, 

b) wysokośń głównej kalenicy budynków 
(mierzonņ od średniego poziomu terenu 
przed głównym wejściem do budynku) 
maksymalnie 5,5 m, 

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia w granicach 30o ÷ 45o i 
pokryciu dachowym w kolorze naturalnej 
dachówki ceramicznej, kryte tym samym 
materiałem pokryciowym, jak dom; w 
przypadku sytuowania budynku bezpo-
średnio przy granicy działki dopuszcza się 
dach jednospadowy; 

3) zabudowę usługowņ lub produkcyjnņ naleşy 
realizowań, jako funkcję uzupełniajņcņ w sto-
sunku do zabudowy mieszkaniowej na działce 
budowlanej, w formie budynków wolnostojņ-
cych parterowych lub w ramach kubatury bu-
dynku mieszkalnego, przy czym ustala się: 

a) o ile w dalszej części uchwały nie ustalono 
inaczej łņczna powierzchnia uşytkowa po-
mieszczeń produkcyjnych lub usługowych 
nie moşe przekroczyń 30% powierzchni 
uşytkowej wszystkich budynków na dział-
ce, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 83 – 12865 – Poz. 1381 
 

b) wysokośń posadowienia parteru wolnosto-
jņcych budynków produkcyjnych lub usłu-
gowych (mierzonņ od średniego poziomu 
terenu przed głównym wejściem do bu-
dynku) maksymalnie 0,5 m, 

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia w granicach 30o ÷ 45o i 
pokryciu dachowym w kolorze naturalnej 
dachówki, kryte tym samym materiałem 
pokryciowym, jak dom; w przypadku sytu-
owania budynku bezpośrednio przy grani-
cy działki dopuszcza się dach jednospa-
dowy, 

d) zakazuje się produkcji i usług poligono-
wych, 

e) obiekty zaplecza magazynowo - technicz-
nego oddzieliń optycznie od strony dróg 
publicznych; 

4) usytuowanie i forma architektoniczna obiek-
tów produkcyjnych i usługowych oraz budyn-
ków gospodarczych i garaşy nie moşe naru-
szań mieszkaniowego charakteru zabudowy 
poszczególnych działek; 

5) w obrębie korytarzy elektroenergetycznych 
dopuszcza się realizację budynków oraz in-
nych obiektów budowlanych na warunkach i 
w uzgodnieniu z właścicielem linii elektro-
energetycznej; po likwidacji lub przebudowie 
linii (np. poprzez skablowanie) niniejsze 
ograniczenia w zabudowie nie obowiņzujņ; 
istniejņce w granicach korytarza elektroener-
getycznego budynki mieszkalne przeznacza 
się do zachowania; 

6) istniejņce obiekty do adaptacji na cele zgodne 
z ustaleniami planu; 

7) istniejņce budynki częściowo połoşone poza 
pokazanņ na rysunku planu nieprzekraczalnņ 
liniņ zabudowy - do adaptacji z moşliwościņ 
nadbudowy, oraz z moşliwościņ rozbudowy 
uwzględniajņcej nieprzekraczalnņ linię zabu-
dowy; 

8) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaşy oraz budynków produkcyj-
nych i usługowych bezpośrednio przy granicy 
działki, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych i innych ustaleń planu; 

9) maksymalnņ wielkośń powierzchni zabudowy 
budynków w stosunku do powierzchni kaşdej 
działki budowlanej ustala się na 35%; 

 

 

10) ogrodzenia od strony dróg publicznych winny 
odznaczań się wysokim poziomem estetycz-
nym i uşytkowym; zakazuje się realizacji sub-
standardowych ogrodzeń şelbetowych prefa-
brykowanych i siatki na słupkach. 

§ 3. Obszary oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: 14.88 KDl, 14.89 KDd, 14.90 KDd, 14.91 
KDd, 14.92 KDd, 14.93 KDd, 14.94 KDw, 14.95 
KDd, 14.96 KDd, 14.97 KDd, 14.108 KDw, przezna-
cza się do adaptacji istniejņcych oraz realizacji 
nowoprojektowanych dróg, odpowiednio, drogi 
publicznej lokalnej – symbol z literami KDl, dróg 
publicznych dojazdowych – symbole z literami 
KDd i dróg wewnętrznych – symbole z literami 
KDw oraz ustala się następujņce warunki i zasady 
ich zagospodarowania: 

1) w obrębie linii rozgraniczajņcych tych obsza-
rów, oprócz obiektów drogowych, dopuszcza 
się realizację zieleni izolacyjnej, infrastruktury 
technicznej wszystkich rodzajów oraz innych 
obiektów budowlanych niebędņcych budyn-
kami, pod warunkiem zachowania przepisów 
szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu; 

2) w korytarzach elektroenergetycznych dopusz-
cza się realizację w/wym. obiektów na warun-
kach właściciela linii elektroenergetycznych; po 
likwidacji lub przebudowie linii (n.p. poprzez 
skablowanie) niniejsze ograniczenia w zabu-
dowie nie obowiņzujņ; 

3) szerokośń dróg w liniach rozgraniczajņcych 
ustala się według rysunku planu; 

4) szerokośń jezdni ustala się na minimum 5,0 m 
za wyjņtkiem dróg wewnętrznych 14.94 KDw i 
14.108 KDw, dla których nie ustala się szeroko-
ści jezdni. 

§ 4. Obszar oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 14.109 WS przeznacza się pod wody po-
wierzchniowe - istniejņcy rów melioracyjny oraz 
ustala się następujņce warunki i zasady jego za-
gospodarowania: 

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodnej 
i innej zwiņzanej z droşnościņ cieków i retencjņ 
wód; 

2) przy zachowaniu przepisów szczególnych do-
puszcza się prowadzenie w poprzek istniejņce-
go rowu melioracyjnego dróg wewnętrznych 
oraz sieci infrastruktury technicznej. 

§ 5. Teren urzņdzeń elektroenergetycznych 
oznaczony symbolem EE o wymiarach 6,0 m x 5,0 
m przeznacza się wyłņcznie do budowy nowych 
urzņdzeń elektroenergetycznych z zachowaniem 
przepisów szczególnych. 
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Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 6. Dla obszarów o symbolach 14.98 MNp, 
14.99 MNp, 14.100 MNp, 14.101 MNp, 14.102 
MNp, 14.103 MNp, 14.104 MNp, 14.105 MNp, 
14.106 MNp, 14.107 MNp, ustala się następujņce 
warunki i wymagania w zakresie ochrony środo-
wiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków: 

1) zakazuje się realizacji nowych obiektów mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na środowisko w 
rozumieniu przepisów szczególnych i to za-
równo tych „mogņcych zawsze znaczņco od-
działywań na środowisko”, jak i tych „mogņ-
cych potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
środowisko” w rozumieniu tychşe przepisów 
szczególnych; 

2) ponadnormatywna uciņşliwośń obiektów usłu-
gowych i produkcyjnych nie moşe wykraczań 
poza granice terenu, do którego inwestor (za-
rzņdca) ma tytuł prawny; 

3) dopuszczalny poziom hałasu powodowanego 
przez obiekty produkcyjne lub usługowe zloka-
lizowane w obszarach oznaczonych symbola-
mi, w których występujņ litery MNp, nie moşe 
przekroczyń poziomu określonego przepisami 
szczególnymi o dopuszczalnym poziomie hała-
su w środowisku dla obszarów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) dla obszarów oznaczonych symbolami, w któ-
rych występujņ litery MNp, ustala się minimal-
ny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
w wielkości minimum 60%; 

5) ze względu na specyfikę połoşenia obszarów 
objętych planem (daleko od obiektów zabyt-
kowych, w tym takşe daleko od stanowisk ar-
cheologicznych stwierdzonych w ramach Ar-
cheologicznego Zdjęcia Polski – AZP, a takşe 
daleko od zdefiniowanych w ustawie dóbr kul-
tury współczesnej) nie występuje potrzeba 
formułowania warunków zagospodarowania w 
celu ochrony tych wartości; niemniej jednak w 
przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych 
na przedmioty majņce w oczywisty sposób ce-
chy zabytkowe naleşy roboty przerwań, powia-
domiń o tym Wojewódzki Urzņd Ochrony Za-
bytków Delegatura w Płocku i do czasu podję-
cia przez ten Urzņd stosownej decyzji robót 
ziemnych nie wznawiań. 

 

 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków  

scalania i podziału nieruchomości 

§ 7. Dla obszarów oznaczonych symbolami: 
14.98 MNp, 14.99 MNp, 14.100 MNp, 14.101 MNp, 
14.102 MNp, 14.103 MNp, 14.104 MNp, 14.105 
MNp, 14.106 MNp, 14.107 MNp ustala się nastę-
pujņce warunki i zasady scalania i podziału nieru-
chomości: 

1) nie wyznacza się granic obszarów wymagajņ-
cych obowiņzkowo przeprowadzenia scalenia i 
podziału nieruchomości w rozumieniu przepi-
sów szczególnych; 

2) w obrębie obszarów dopuszcza się wydzielanie 
dróg wewnętrznych (niepublicznych) według 
potrzeb, o minimalnej szerokości 6,0 m; 

3) wydzielanie działek budowlanych z nierucho-
mości jest dopuszczalne jedynie po uprzednim 
wydzieleniu z tej nieruchomości, zgodnie z ry-
sunkiem planu, działek pod poszerzenia przyle-
głych do tej nieruchomości istniejņcych dróg, 
wydzielenia dróg projektowanych oraz terenu 
urzņdzeń elektroenergetycznych oznaczonego 
symbolem EE; 

4) ustala się moşliwośń łņczenia i podziału nieru-
chomości na działki budowlane, pod warun-
kiem zachowania przepisów szczególnych oraz 
pozostałych ustaleń planu, przy czym zakazuje 
się wydzielania działek nie posiadajņcych bez-
pośredniego dostępu do dróg publicznych ist-
niejņcych lub wyznaczonych niniejszym pla-
nem lub dróg wewnętrznych dopuszczonych 
do wydzielenia niniejszym planem, za wyjņt-
kiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki słuşy 
powiększeniu innej działki posiadajņcej dostęp 
do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej; 

5) minimalnņ powierzchnię kaşdej nowowydzie-
lanej działki budowlanej ustala się na 450m2 z 
tolerancjņ ±5%, za wyjņtkiem wydzielania dzia-
łek budowlanych, na których realizowane były-
by drogi wewnętrzne, a takşe za wyjņtkiem sy-
tuacji, kiedy wydzielenie działki słuşy powięk-
szeniu przyległej działki budowlanej; 

6) minimalnņ szerokośń frontu kaşdej nowowy-
dzielanej działki budowlanej ustala się na 16,0 
m, za wyjņtkiem obszarów 14.103 MNp i 14.104 
MNp, dla których minimalnņ szerokośń frontu 
działki budowlanej ustala się na 12,0 m; 

7) kņt połoşenia granic wydzielanych działek w 
stosunku do pasa drogowego drogi publicznej 
lub wewnętrznej winien się zawierań pomiędzy 
700 a 1200; 
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8) w wyniku podziału nieruchomości na działki 

budowlane, naleşy zachowań wartości uşytko-
we zgodne z przeznaczeniem w planie wszyst-
kich fragmentów nieruchomości podlegajņcej 
podziałowi, z zachowaniem pozostałych usta-
leń planu. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 8. Dla obszarów oznaczonych symbolami, w 
których występujņ litery MNp, ustala się następu-
jņce warunki i wymagania dotyczņce zasad mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej i komunikacji: 

1) w oparciu o istniejņce i projektowane na te-
renie miasta sieci infrastruktury technicznej 
ustala się docelowe wyposaşenie obszarów w 
następujņce sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetycznņ i oświetleniowņ, 

d) telekomunikacyjnņ, 

e) gazowņ, 

przy czym dopuszcza się realizację innych 
zbiorowych mediów infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zachowania przepisów 
szczególnych oraz innych ustaleń planu; 

2) w obrębie obszarów dopuszcza się odprowa-
dzanie ścieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych w okresie przejściowym, do 
czasu uzyskania warunków operatora kanali-
zacji sanitarnej; 

3) w obrębie obszarów dopuszcza się utrzyma-
nie istniejņcych sieci infrastruktury technicz-
nej oraz realizację sieci i przyłņczy infrastruk-
tury technicznej wg potrzeb przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, przy czym nowe sie-
ci z zakresu tej infrastruktury lokalizowań na-
leşy w pasach drogowych dróg istniejņcych 
lub projektowanych, a takşe w pasach terenu 
pomiędzy liniņ rozgraniczajņcņ drogi a nie-
przekraczalnņ liniņ zabudowy; 

4) w uzasadnionych przypadkach moşliwe jest 
odstępstwo od zasady określonej w pkt 3, tj. 
dopuszcza się budowę urzņdzeń i sieci infra-
struktury technicznej wewnņtrz obszarów, w 
uzgodnieniu z właścicielem terenu; 

5) w uzasadnionych przypadkach zaistnienia 
kolizji projektowanych elementów zagospo-
darowania z istniejņcņ w obrębie obszarów 
objętych niniejszym planem infrastrukturņ 

technicznņ naleşy przebudowań kolidujņce 
fragmenty infrastruktury technicznej na wa-
runkach operatorów sieci tej infrastruktury; 

6) przy zachowaniu przepisów szczególnych 
dopuszcza się skanalizowanie rowu melioracji 
szczegółowej znajdujņcego się w obszarze 
14.98 MNp oraz zmianę jego przebiegu w ob-
rębie działki, na której się znajduje; 

7) ustala się zasadę gromadzenia odpadów sta-
łych o charakterze komunalnym w indywidu-
alnych pojemnikach przystosowanych do se-
gregacji tych odpadów z ich okresowym wy-
wozem w ramach systemu utylizacji odpa-
dów miasta Sochaczew, a takşe zasadę, şe 
ewentualne odpady niebezpieczne (w rozu-
mieniu przepisów szczególnych), podlegajņ 
utylizacji przez specjalistyczne jednostki utyli-
zacji działajņce w oparciu o przepisy odrębne; 

8) ustala się przyszłościowe zaopatrzenie obsza-
rów objętych niniejszym planem w gaz ziem-
ny gazociņgami realizowanymi na warunkach 
określonych przez operatora sieci gazowej z 
wykorzystaniem gazu do celów grzewczych; 

9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycznņ 
ustala się: 

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych obiektów budowlanych w obszarach 
z istniejņcych napowietrznych linii elektro-
energetycznych niskiego napięcia 0,4 kV, 
znajdujņcych się w granicach terenu obję-
tego planem - na warunkach określonych 
przez operatora tychşe linii elektroenerge-
tycznych, 

b) budowę nowych, kablowych linii elektro-
energetycznych średniego napięcia 15 kV 
według potrzeb i budowę elektroenerge-
tycznej stacji transformatorowej w obsza-
rze oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem EE, przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych oraz innych ustaleń planu, 

c) budowę kablowych linii elektroenerge-
tyczno-oświetleniowych niskiego napięcia 
0,4 kV stosownie do potrzeb (zezłņczami 
kablowymi usytuowanymi w linii ogro-
dzeń działek budowlanych) - na warunkach 
określonych przez operatora sieci, 

d) przystosowanie istniejņcych w obrębie ko-
rytarzy elektroenergetycznych napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych 15 kV do 
wymagań przepisów szczególnych; 

10) ustala się budowę sieci telekomunikacyjnych 
i przyłņczenia do tych sieci na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych; 
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11) zagospodarowanie terenu kaşdej działki bu-

dowlanej, na której znajduje się budynek 
mieszkalny, uwzględniń musi pokrycie po-
trzeb w zakresie parkowania pojazdów samo-
chodowych przy dotrzymaniu minimalnego 
wskaŝnika - 1 miejsce parkingowe dla samo-
chodów osobowych na kaşdy jeden lokal 
mieszkalny; 

12) zagospodarowanie terenu działki budowlanej, 
na której znajduje się zabudowa produkcyjna 
lub usługowa, musi uwzględniań pełne po-
krycie potrzeb w zakresie parkowania pojaz-
dów zwiņzanych z funkcjonowaniem usług i 
produkcji, przy czym liczba miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych pracow-
ników i klientów nie moşe byń mniejsza niş  
3 stanowiska parkingowe na kaşde 100m2 
powierzchni uşytkowej pomieszczeń produk-
cyjnych lub usługowych. 

§ 9. Dla obszarów oznaczonych symbolami: 
14.88 KDl, 14.89 KDd, 14.90 KDd, 14.91 KDd, 14.92 
KDd, 14.93 KDd, 14.94 KDw, 14.95 KDd, 14.96 
KDd, 14.97 KDd, 14.108 KDw ustala się następujņ-
ce warunki i wymagania dotyczņce zasad moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej i komunikacji: 

1) nakazuje się docelowe wyposaşenie pasów 
drogowych dróg w obszarach co najmniej w 
kanalizację deszczowņ słuşņcņ odwodnieniu 
pasa drogowego oraz w instalację oświetle-
niowņ; 

2) dopuszcza się realizację innych niş wymienione 
w pkt 1 urzņdzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej przy zachowaniu przepisów szczególnych i 
pozostałych ustaleń planu; 

3) przy zachowaniu przepisów szczególnych do-
puszcza się skanalizowanie rowu melioracji 
szczegółowej znajdujņcego się w obszarze 
14.96 KDd oraz zmianę jego przebiegu w obrę-
bie działek, na których się znajduje. 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu 

§ 10. Dla obszarów, o których mowa w § 2 i § 3 
ustala się zasady tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i uşytkowania terenu: 

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem w planie tereny mogņ byń 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy; 

2) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem w planie istniejņca zabu-
dowa moşe byń poddawana zmianie sposobu 
uşytkowania, odbudowie, rozbudowie i nadbu-
dowie w zakresie nie kolidujņcym z ustaleniami 
niniejszego planu. 

Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania oraz ograniczeń  
w użytkowaniu terenu 

§ 11. Dla obszarów oznaczonych symbolami, w 
których występujņ litery MNp łņcznņ powierzchnię 
sprzedaşowņ i pomocniczņ obiektów handlowych 
ustala się na maksymalnie 200m2. 

Rozdział VIII 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej 

służącej naliczeniu opłaty  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

spowodowanego uchwaleniem planu 

§ 12. Dla obszarów, o których mowa w § 2 i § 3 
ustala się następujņce stawki procentowe słuşņce 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości spowodowanego uchwaleniem planu: 

1) dla obszarów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 14.98 MNp, 14.99 MNp, 14.100 
MNp, 14.101 MNp, 14.102 MNp, 14.103 MNp, 
14.104 MNp, 14.105 MNp, 14.106 MNp, 14.107 
MNp – 20%; 

2) dla obszarów oznaczonych na rysunkach planu 
symbolami: 14.88 KDl, 14.89 KDd, 14.90 KDd, 
14.91 KDd, 14.92 KDd, 14.93 KDd, 14.94 KDw, 
14.95 KDd, 14.96 KDd, 14.97 KDd, 14.108 KDw 
– 10%. 

3) dla obszarów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 14.109 WS i EE – 10%. 

Rozdział IX 
Przepisy końcowe 

§ 13.1. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Sochaczew. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Danuta Radzanowska 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LIV/509/10 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 23 marca 2010r. 

 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag złoşonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporzņdzanego dla rejonu ulicy Płockiej 
 
Po zapoznaniu się z następujņcymi uwagami 
wniesionymi do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Socha-
czew sporzņdzanego dla rejonu ulicy Płockiej: 

1) uwagņ złoşonņ dnia 28 grudnia 2009r. przez 
Państwa Hannę i Wacława Kołodziejskich, zam. 
ul. Kasprowicza 10, 96-500 Sochaczew, 

2) uwagņ złoşonņ dnia 30 grudnia 2009r. przez 
Paniņ Annę Śmigiera, zam. ul. 1 Maja 4/2, 96-
500 Sochaczew 

postanawia się nie uwzględniń tych uwag. 

Uzasadnienie: 

Ad. 1) 

Uwaga wniesiona dnia 28 grudnia 2009r. przez 
Państwa Hannę i Wacława Kołodziejskich kwe-
stionuje przewidywanņ w projekcie planu na 
działce nr ewid. 1359, będņcej ich własnościņ, 
zatokę (plac) do zawracania pojazdów, usytuowa-
nņ na końcu przewidzianej planem publicznej uli-
cy dojazdowej oznaczonej symbolem 14.95 KDd 
(ul. Kasprowicza). Jako uzasadnienie swojej uwagi 
Państwo Kołodziejscy argumentowali, şe: 

- ul. Kasprowicza ma swój bieg poza granicami 
terenu objętego projektem planu i dlatego jest 
ona zbędna w miejscu, gdzie została zaprojek-
towana, - w miejscu projektowanej zatoki do 
zawracania stoi podwójny słup energetyczny. 

Uwagi nie moşna uwzględniń, gdyş: 

1. Ulica Kasprowicza jest stosunkowo długņ - ok. 
200-metrowņ, nieprzelotowņ, publicznņ drogņ 
(ulicņ miejskņ) o szerokości w liniach rozgrani-
czajņcych 8,0m. Zgodnie z § 125 rozporzņdze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 
430) na zakończeniu takiej ulicy naleşy wyko-
nań plac do zawracania samochodów. W stanie 
istniejņcym na końcu ul. Kasprowicza brak jest 
placu do zawracania samochodów. 

Poniewaş miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sporzņdzany dla rejonu ulicy 
Płockiej nie obejmuje całej długości ul. Ka-

sprowicza - bez końcowego odcinka długości 
30,0m, to plac ten zaprojektowano jeszcze w 
granicach terenu objętego planem, moşliwie 
najblişej końca ulicy, kosztem działki nr ewid. 
1359. Ma on postań rozszerzenia ulicy Kaspro-
wicza o 7,0m na całej szerokości (ok. 20,0m) 
działki nr ewid. 1359 i w niczym nie komplikuje 
moşliwości zagospodarowania pozostałej czę-
ści działki jako działki budowlanej. 

2. Koszty urzņdzenia placu do zawracania 
uwzględniajņ m.in. podnoszonņ w przedmio-
towej uwadze koniecznośń likwidacji kolizji z 
istniejņcņ napowietrznņ liniņ elektroenerge-
tycznņ niskiego napięcia. Ten stosunkowo nie-
wielki składnik kosztów nie moşe byń istotnņ 
przeszkodņ dla radykalnej poprawy bezpie-
czeństwa komunikacyjnego i komfortu uşyt-
kowników ulicy, jaka osiņgnięta zostanie po-
przez urzņdzenie placu do zwracania samocho-
dów w wersji planowanej. Nadmieniń przy tym 
naleşy, şe obydwie działki przyległe do końco-
wego, ok. 30 - metrowego odcinka ul. Kaspro-
wicza sņ zabudowane i zlokalizowanie tam pla-
cu do zwracania wiņzałoby się z koniecznościņ 
poniesienia jeszcze większych kosztów niş w 
przypadku kwestionowanej przedmiotowņ 
uwagņ wersji projektowanej planem. 

3. Zakładajņc hipotetycznie, şe w przyszłości doj-
dzie do przedłuşenia ulicy Kasprowicza lub po-
łņczenia jej z sieciņ innych ulic, w efekcie czego 
plac do zawracania w miejscu obecnie plano-
wanym stanie się zbędny, to bez dodatkowych 
nakładów będzie on pełnił z powodzeniem 
funkcję parkingu. Parking taki na terenie, gdzie 
projekt planu dopuszcza zabudowę produkcyj-
nņ lub usługowņ jako funkcje uzupełniajņce dla 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne-
go, znacznie uatrakcyjni najblişsze mu działki, 
jako potencjalne miejsce lokalizacji tego rodza-
ju zabudowy. Skorzystajņ na tym m.in. właści-
ciele działki nr ewid. 1359 - autorzy przedmio-
towej uwagi. Nie moşna zatem podzieliń po-
glņdu, şe plac do zawracania zaprojektowany w 
miejscu i kształcie, jak to pokazano na rysunku 
planu, jest zbędny. 
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Ad. 2) 

Uwaga złoşona dnia 30 grudnia 2009r. przez Paniņ 
Annę Śmigiera kwestionuje przede wszystkim 
południowņ granicę terenu objętego projektem 
planu, wnoszņc o jej przesunięcie daleko na połu-
dnie, aş do ul. Lubiejewskiej i granic administra-
cyjnych miasta. Ponadto uwaga kwestionuje takşe 
zatokę (plac) do zwracania pojazdów usytuowanņ 
na działce 1359, na zakończeniu ulicy dojazdowej 
oznaczonej w projekcie planu symbolem 
14.95KDd.  

Pierwsza z w/wym. kwestii jest uzasadniona sła-
bymi klasami bonitacyjnymi gruntów rolnych po-
łoşonych na południe od terenu, którego projekt 
planu dotyczy. Drugņ kwestię podniesionņ w 
uwadze uzasadniono z uşyciem argumentów po-
dobnych do tych, które sņ zawarte w uwadze z 
dnia 28 grudnia 2009r. Państwa Hanny i Wacława 
Kołodziejskich. 

Uwagi nie moşna uwzględniń, gdyş: 

1. Kwestionowana w uwadze południowa granica 
terenu objętego sporzņdzanym planem wynika 
wprost z ustaleń obowiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sochaczew” zatwier-
dzonego uchwałņ nr IV/25/02 Rady Miejskiej w 
Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2002r., z którym 
to Studium jako dokumentem nadrzędnym 
plan musi byń zgodny. W Studium tym precy-
zyjnie wyznaczono południowņ granicę tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w rejonie ul. Płockiej i ta właśnie granica sta-
nowi południowņ granicę terenu objętego 
kwestionowanym projektem planu. 

2. Argumenty, które przemawiajņ za nieuwzględ-
nieniem uwagi w jej części kwestionujņcej za-
tokę (plac) do zawracania pojazdów, usytu-
owanņ na działce nr ewid. 1359, zawarte sņ w 
powyşszym fragmencie uzasadnienia, dotyczņ-
cym sposobu rozpatrzenia uwagi z dnia 28 
grudnia 2009r. złoşonej przez Państwa Hannę i 
Wacława Kołodziejskich. Uwaga Pani Anny 
Śmigiera praktycznie nie wnosi nic nowego w 
tej sprawie. 

Pozytywnņ opinię na temat projektu planu w cało-
ści (a więc równieş na temat kwestionowanych w 
przedmiotowych uwagach – zatoki do zawracania 
pojazdów oraz południowej granicy terenu obję-
tego sporzņdzanym planem) wyraziła równieş 
Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektonicz-
na. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uzyskał takşe wszystkie niezbędne 
opinie i uzgodnienia organów i instytucji kompe-
tentnych w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym właściciele 
nieruchomości, których interes zostanie naruszo-
ny ustaleniami planu, mogņ şņdań od miasta od-
szkodowania za poniesionņ rzeczywistņ szkodę 
albo wykupienia nieruchomości lub jej części lub 
teş zamiany nieruchomości na innņ. 

 
Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Danuta Radzanowska 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LIV/509/10 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 23 marca 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporzņdzanym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w 
Sochaczewie nr XV/140/07 z dnia 4 września 2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Sochaczew (dotyczy fragmentu miasta przy ulicy Płockiej od ulicy Kņtowej do 
ulicy Chłopickiego w obrębie geodezyjnym ,,Sochaczew Za Bzurņ”, przeznaczonego pod osiedle zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z wyodrębnieniem dróg publicznych i z dopuszczeniem na poszczególnych działkach budowlanych 
nieuciņşliwej zabudowy produkcyjno - usługowej jako zabudowy towarzyszņcej budownictwu mieszkaniowemu) 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z póŝniej-
szymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie 
określa następujņcy sposób realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, naleşņcych do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finanso-
wania: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuşņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, póŝ-
niejszymi zmianami) obejmujņ: 
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1) Wykup nieruchomości przeznaczonych pod 

drogi publiczne – 6126 m2, 

2) Utwardzenie dróg - 10075 m2, 

3) Budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrę-
bie korytarzy infrastruktury w pasach drogo-
wych: 

a) sieci wodociņgowej - 406 mb, 

b) kanalizacji deszczowej - 2015 mb, 

c) kanalizacji sanitarnej - 2015 mb, 

d) oświetlenia ulicznego na słupach - 10 szt. 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, zaliczonych do zadań wła-

snych gminy, zapisanych w niniejszym planie 
miejscowym podlega przepisom ustawy dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2005r. Nr 249, poz. 2104, z póŝniejszymi zmiana-
mi), przy czym: 

1) limity wydatków budşetowych na wieloletnie 
programy inwestycyjne sņ ujęte kaşdorazowo 
w budşecie gminy miasta Sochaczew na kaşdy 
rok, 

2) istniejņ moşliwości ubiegania się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie 
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostajņcego w 
gestii gminy) i/lub współfinansowania tych in-
westycji z zainteresowanymi inwestorami na 
zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 
Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Danuta Radzanowska 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr LIV/509/10 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 23 marca 2010r. 

 
Podsumowanie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sochaczew sporzņdzanego dla rejonu ulicy Płockiej 

 
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 środowisko (Dz. Urz. WE L 
197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157), 

- Art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŝdziernika 
2008r. o udostępnianiu informacji  o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227 z póŝniejszymi zmianami). 

2. Uzasadnienie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w odniesieniu do roz-
wiņzań alternatywnych. 

W procedurze sporzņdzania przedmiotowego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego poza tzw. „opcjņ zerowņ”, prak-
tyczne nie rozpatrywano rozwiņzań alternatyw-
nych. Przesņdziło o tym konkretne określenie 
przeznaczenia terenu objętego sporzņdzanym 
planem w obowiņzujņcym „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Sochaczew” Poniewaş na 
mocy obowiņzujņcej ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia 
„Studium...” sņ wiņşņce przy sporzņdzaniu 
planów miejscowych, to przy tak konkretnym i 
precyzyjnym określeniu przeznaczenia w „Stu-
dium...” nie było juş miejsca na jakiekolwiek 
inne poza „opcjņ zerowņ” warianty sporzņdze-
nia przedmiotowego planu. 

3. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania 
na środowisko. 

W sporzņdzonej „Prognozie oddziaływania na 
środowisko” stwierdzono: 

- Ze względu na specyfikę samego projektu 
planu (zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna z dopuszczeniem wyłņcznie obiektów 
usługowych lub produkcyjnych o uciņşliwo-
ści ograniczonej do granic własności) i spe-
cyfikę połoşenia terenu objętego projektem 
brak jest jakiegokolwiek, nawet potencjal-
nego wpływu, na istniejņcy system obsza-
rów i obiektów chronionych w trybie przepi-
sów o ochronie przyrody, w tym na obszary 
NATURA 2000. 

- Przeprowadzona analiza projektu planu nie 
zasygnalizowała niebezpieczeństwa duşego 
negatywnego, a tym bardziej zagraşajņcego 
wpływu, wynikajņcego z wdroşenia projektu 
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planu, na poszczególne komponenty śro-
dowiska. 

- Projekt planu z punktu widzenia ochrony 
środowiska kwalifikuje się do dalszych eta-
pów procedury majņcej na celu jego za-
twierdzenie przez Radę Miejskņ w Socha-
czewie bez potrzeby jego korygowania. 

4. Opinie właściwych organów. 

Projekt przedmiotowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z pro-
gnozņ oddziaływania tego planu na środowisko 
przedłoşono do zaopiniowania Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warsza-
wie oraz Powiatowemu Inspektorowi Sanitar-
nemu przy piśmie GPA. 7321-43-13/09 z dnia 15 
paŝdziernika 2009r. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie pismem 
RDOŚ-14-WOOŚ-I-IA-7041-1606/09 z dnia 16 li-
stopada 2009r. pozytywnie zaopiniował przed-
łoşone dokumenty nie wnoszņc şadnych uwag. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie 
pismem ZNS.711-52/09 z dnia 13 listopada 
2009r. uzgodnił bez uwag przedłoşone doku-
menty. 

5. Zgłoszone uwagi i wnioski. 

Wnioski tych organów i instytucji, które zdecy-
dowały się na ich złoşenie po zawiadomieniu o 
przystņpieniu do sporzņdzania planu, zostały 
uwzględnione i wpłynęły na ostateczny kształt 
ustaleń planu. Dotyczyło to w szczególności 
wniosków: 

- Wojewody Mazowieckiego - pismo 
WI.III.7041/950/07 z dnia 29 paŝdziernika 
2007r., 

- Zarzņdu Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie – pismo MBP.PP.7323-129-
Pł/2007 z dnia 3 paŝdziernika 2007r., 

- Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibņ w 
Radomiu - pismo C-5394/07 z dnia 19 paŝ-
dziernika 2007r., 

- Zakładu Energetycznego Łódŝ - Teren SA - 
pismo 10-RR-000816-2007/8701 z dnia  
26 września 2007r., 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Sochaczewie - pismo ZNS.711-
4/07 z dnia 10 paŝdziernika 2007r. 

Natomiast pomimo zapewnienia społeczeń-
stwu i organizacjom ekologicznym moşliwości 
zgłoszenia wniosków i uwag, zarówno na eta-
pie przystņpienia do sporzņdzenia planu jak i 

na etapie wykładania do publicznego wglņdu 
projektu planu, w ustawowych terminach şad-
ne wnioski czy uwagi dotyczņce problematyki 
oddziaływania projektu planu na środowisko w 
przedmiotowej procedurze nie wpłynęły. Dwie 
uwagi jakie zostały złoşone do wyłoşonego do 
publicznego wglņdu projektu planu dotyczyły 
wyłņcznie spraw z zakresu ładu przestrzennego 
i w şaden sposób nie wiņzały się ze sprawami 
ochrony i kształtowania środowiska przyrodni-
czego. 

6. Wyniki postępowania dotyczņcego transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko. 

Postępowanie w sprawie transgranicznego od-
działywania na środowisko nie było wymagane 
i nie zostało przeprowadzone, a uzasadnienie 
takiego rozstrzygnięcia zawarte jest w „Pro-
gnozie oddziaływania na środowisko”. Stano-
wisko takie podzielili, zarówno Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Warszawie jak i 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochacze-
wie, nie zgłaszajņc w wyşej cytowanych doku-
mentach şadnych zastrzeşeń. 

7. Propozycje dotyczņce metod i częstotliwości 
przeprowadzania monitoringu skutków realiza-
cji ustaleń planu. 

W trakcie realizacji ustaleń przedmiotowego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nie ma potrzeby specjalnego moni-
torowania wpływu ustaleń planu na środowi-
sko, gdyş: 

- z „Prognozy oddziaływania planu na śro-
dowisko” nie wynika, aby jakikolwiek kom-
ponent środowiska był zagroşony, 

- niepogorszenie lub poprawa stanu środowi-
ska nie jest głównym celem sporzņdzania 
planu. 

Dlatego nie proponuje się şadnych dodatko-
wych metod, ani nie formułuje specjalnych 
wniosków dotyczņcych częstotliwości odnośnie 
monitorowania skutków realizacji planu. W tym 
zakresie zupełnie wystarczajņcy monitoring 
skutków realizacji przedmiotowego planu za-
pewni okresowa analiza zmian w zagospoda-
rowaniu przestrzennym (w tym takşe w zakre-
sie środowiska przyrodniczego), do której 
Burmistrz Miasta Sochaczew jest zobowiņzany 
na mocy art. 32 ust. 1 ustawy z dnia z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
póŝniejszymi zmianami). 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 
Danuta Radzanowska 

 
 


