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UCHWAŁA Nr XLIV/194/2010 

RADY GMINY W SOCHACZEWIE 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew  

dla fragmentu wsi Wójtówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi 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 póŎ-
niejszymi zmianami) w zwiņzku z uchwałņ 
nr XXII/99/2008 Rady Gminy Sochaczew z dnia 
4 czerwca 2008r., po stwierdzeniu pełnej zgodno-
Ōci z ustaleniami obowiņzujņcego Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sochaczew Rada Gminy So-
chaczew uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu gminy 
Sochaczew, połoŐonego we wsi Wójtówka i ozna-
czonego na rysunku planu, bňdņcym załņcznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały, symbolami: 31.5UC, 
31.6 UC i 31.7 WS. 

2. Niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sochaczew ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajņce 
tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych za-
sadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry i wskaŎniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci; 

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

6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu; 

7) szczególne warunki zagospodarowania oraz 
ograniczenia w uŐytkowaniu terenu; 

8) stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci spowo-
dowanego uchwaleniem planu. 

3. Z uwagi na niewystňpowanie problematyki, 
plan nie okreŌla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegajņcych specjalnej ochronie ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych, 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej, 

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

4. Załņcznikami do niniejszej uchwały bňdņcy-
mi jej integralnņ czňŌciņ sņ: 

1) CzňŌń graficzna (rysunek planu sporzņdzony na 
kopii mapy sytuacyjno - wysokoŌciowej w skali 
1:1000), stanowiņca załņcznik nr 1. 

2) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 2. 

3) Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 3. 

4) Podsumowanie strategicznej oceny oddziały-
wania na Ōrodowisko miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stanowiņce 
załņcznik nr 4. 

5. Ilekroń w planie jest mowa o: 

1) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Sochaczew, o ile z tre-
Ōci uchwały nie wynika inaczej, 

2) planie - naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, któ-
ry stanowiņ ustalenia niniejszej uchwały 
(wraz z załņcznikami), o ile z treŌci uchwały 
nie wynika inaczej, 
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3) rysunku planu - naleŐy przez to rozumień ry-

sunek planu na mapie sytuacyjno - wysoko-
Ōciowej w skali 1:1000 stanowiņcy załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

4) obszarze – naleŐy przez to rozumień teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi i oznaczony symbo-
lem liczbowo-literowym, 

5) przepisach odrňbnych - naleŐy przez to rozu-
mień aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branŐowe, a takŐe 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
wynikajņce z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych dotyczņcych obszaru objňtego 
planem lub przedmiotu jego ustaleŊ, 

6) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to rozu-
mień ustalony planem zespół działaŊ moŐli-
wych do realizacji na danym obszarze na wa-
runkach opisanych w tekŌcie planu, 

7) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń procentowņ sto-
sunku niezabudowanych i nieutwardzonych 
powierzchni działki budowlanej, pokrytych 
roŌlinnoŌciņ na gruncie rodzimym, do całko-
witej powierzchni działki budowlanej, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień liniň, w której moŐe byń 
umieszczona Ōciana budynku lub fragment 
Ōciany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczajņcej drogi; nieprzekra-
czanie to nie dotyczy elementów architekto-
nicznych budynku takich jak: wykusz, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokien-
nik oraz innych detali wystroju zewnňtrznego 
budynku, 

9) usługach komercyjnych – naleŐy przez to ro-
zumień usługi realizowane ze Ōrodków niepu-
blicznych i nastawione na osiņgniňcie zysku 
finansowego, a w szczególnoŌci usługi han-
dlu, gastronomii, hotelarskie, obsługi komu-
nikacji oraz inne o zbliŐonym charakterze, 

10) powierzchni sprzedaŐy – naleŐy przez to ro-
zumień tň czňŌń ogólnodostňpnej powierzchni 
obiektu handlowego stanowiņcego całoŌń 
techniczno - uŐytkowņ, przeznaczonego do 
sprzedaŐy detalicznej, w której odbywa siň 
bezpoŌrednia sprzedaŐ towarów (bez wlicza-
nia do niej powierzchni usług i gastronomii 
oraz powierzchni pomocniczej, do której zali-
cza siň powierzchniň magazynów, biur, ko-
munikacji, ekspozycji wystawowej itp.), 

 

11) korytarzach elektroenergetycznych - naleŐy 
przez to rozumień tereny znajdujņce siň w 
strefie oddziaływania linii elektroenergetycz-
nych, których granice pokazano na rysunku 
planu, 

12) tytule prawnym – naleŐy przez to rozumień 
prawo własnoŌci, uŐytkowania, zarzņdu oraz 
inne prawa wynikajņce z umów cywilno-
prawnych, 

przy czym pojňcia i okreŌlenia uŐyte w planie, a 
wyŐej nie zdefiniowane, naleŐy rozumień zgodnie 
z ogólnie obowiņzujņcymi przepisami prawa i 
zasadami ich interpretacji. 

6. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu i róŐnych zasadach zagospodarowania 
wraz z symbolami liczbowo - literowymi przy-
pisanymi do terenu, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) granice korytarza elektroenergetycznego, 

5) charakterystyczne wymiary. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące: przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego, parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, a także gabarytów obiektów  
i wskaźników intensywności zabudowy 

§ 2.1. Ustala siň, Őe obszary oznaczone na ry-
sunku planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwały symbolami 31.5 UC i 31.6 UC prze-
znaczone sņ pod realizacjň zabudowy usługowej z 
zakresu usług komercyjnych z dopuszczeniem 
realizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy ponad 2000 m2, a takŐe stacji paliw 
płynnych, myjni samochodowej oraz salonów 
samochodowych wraz z obsługņ technicznņ, przy 
zachowaniu nastňpujņcych zasad i warunków ich 
zagospodarowania: 

1) Realizacja zagospodarowania kaŐdej działki 
budowlanej wymaga uwzglňdnienia (oprócz 
pozostałych ustaleŊ planu) nastňpujņcych ele-
mentów: 

a) zieleni towarzyszņcej o funkcjach izolacyj-
nych i estetycznych wraz z elementami ma-
łej architektury i systemem dróg wewnňtrz-
nych oraz parkingiem, 
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b) ujednoliconego systemu informacji wizual-
nej i reklamowej, 

c) akcentowania formami przestrzennymi stref 
wejŌciowych budynków, 

d) uporzņdkowanego rytmu podziałów, z za-
stosowaniem modularnoŌci na elewacjach 
budynków od strony drogi publicznej, 

e) wzajemnego usytuowania budynków we-
dług czytelnej kompozycji przestrzennej. 

2) WielkoŌń łņcznej powierzchni zabudowy bu-
dynków w stosunku do powierzchni kaŐdej 
działki budowlanej ustala siň na maksymalnie 
50%. 

3) Ustala siň, Őe przy zachowaniu przepisów od-
rňbnych wysokoŌń budynków nie moŐe prze-
kroczyń 15,00m liczņc od poziomu terenu do 
najwyŐszego elementu konstrukcyjnego bu-
dynku, przy czym niezbňdne elementy inŐy-
niersko-technologiczne i reklamowe mogņ 
mień wysokoŌń do 30,00m. 

4) Dachy budynków ustala siň jako płaskie lub 
dachy dwuspadowe, jednospadowe lub wielo-
spadowe o kņcie nachylenia połaci dachowych 
do 30º. 

5) Ustala siň, Őe przy zachowaniu przepisów od-
rňbnych dopuszczalne jest zachowanie istniejņ-
cego w północnej czňŌci działki nr ewid. 7/5 
budynku mieszkalnego z przeznaczeniem go na 
cele mieszkaniowe osób zwiņzanych z działal-
noŌciņ obiektów w obszarze 31.5 UC, z moŐli-
woŌciņ jego modernizacji i niewielkiej rozbu-
dowy zwiňkszajņcej powierzchniň uŐytkowņ 
budynku o co najwyŐej 20%. Dopuszcza siň tak-
Őe zmianň przeznaczenia czňŌci lub całoŌci tego 
budynku na cele usługowe w sposób niekolidu-
jņcy z pozostałymi ustaleniami planu. 

6) Ogrodzenia działek budowlanych od strony 
drogi publicznej (krajowej nr 2), do której przy-
lega obszar 31.5 UC, winny odznaczań siň wy-
sokim poziomem estetycznym i uŐytkowym, z 
wykluczeniem ogrodzeŊ Őelbetowych prefabry-
kowanych i siatki na słupkach. 

2. Ustala siň, Őe obszar oznaczony na rysunku 
planu bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 31.7 WS przeznaczony jest 
pod wody otwarte – ciek wodny (rów melioracyj-
ny) z dozwolonņ lokalizacjņ infrastruktury wodnej i 
innej zwiņzanej z droŐnoŌciņ cieków i retencjņ 
wód, sieci infrastruktury technicznej, a takŐe z 
dopuszczeniem skanalizowania cieku wodnego 
(rowu melioracyjnego) i poprowadzenia połņcze-
nia drogowego pomiňdzy obszarami 31.5 UC i 
31.6 UC. 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska 

§ 3. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň nastňpujņce warunki i wymagania w zakre-
sie ochrony Ōrodowiska: 

1) W obszarach wyklucza siň realizacjň przedsiň-
wziňń „mogņcych zawsze znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko” w rozumieniu przepisów 
odrňbnych obowiņzujņcych na dzieŊ 17 marca 
2009r. 

2) UciņŐliwoŌń obiektów usługowych zlokalizo-
wanych w obszarach 31.5 UC i 31.6 UC nie mo-
Őe wykraczań poza granice terenu, do którego 
inwestor lub zarzņdca ma tytuł prawny. W tym 
celu wzdłuŐ granic obszarów dopuszcza siň re-
alizacjň nie tylko zieleni izolacyjnej, lecz takŐe 
technicznych urzņdzeŊ ochrony przed uciņŐli-
woŌciami na tyle skutecznych, aby warunek ten 
mógł byń dotrzymany. 

3) Dla obszarów nie ustala siň dopuszczalnego 
poziomu hałasu w Ōrodowisku (w rozumieniu 
przepisów odrňbnych). 

4) Minimalnņ powierzchniň biologicznie czynnņ 
dla kaŐdej działki budowlanej w obrňbie obsza-
rów 31.5 UC i 31.6 UC ustala siň w wielkoŌci 
minimum 7%. 

5) Przy zachowaniu przepisów odrňbnych wpro-
wadza siň obowiņzek pełnego wykorzystania w 
sposób uzgodniony ze Starostņ Sochaczew-
skim wierzchniej warstwy gleby (humusu) z te-
renów przewidzianych pod zabudowň lub 
utwardzenie. 

6) Realizacja zagospodarowania w obszarze 
31.7 WS zapewniń musi funkcjonowanie 
wzdłuŐ istniejņcego w obszarze rowu meliora-
cyjnego lokalnego korytarza ekologicznego. 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 4. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň nastňpujņce szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1) Nie wyznacza siň granic obszarów wymagajņ-
cych obowiņzkowo przeprowadzenia scalenia i 
podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych. 

2) W wyniku podziału terenu na działki budowla-
ne, naleŐy zachowań wartoŌci uŐytkowe zgodne 
z przeznaczeniem w planie wszystkich frag-
mentów terenu podlegajņcego podziałowi. 
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3) Minimalnņ szerokoŌń frontu działki budowlanej 

(mierzonņ w linii zabudowy od strony drogi 
krajowej) ustala siň na 25,00m. 

4) Minimalnņ powierzchniň kaŐdej nowotworzo-
nej działki budowlanej ustala siň na 800m2. 

5) Dopuszcza siň odstňpstwo od wymogów okre-
Ōlonych w pkt 3 i 4 w przypadku koniecznoŌci 
wydzielenia działek budowlanych, na których 
realizowane byłyby wyłņcznie urzņdzenia infra-
struktury technicznej. 

6) Kņt połoŐenia granic wydzielanych działek w 
stosunku do linii rozgraniczajņcej drogi pu-
blicznej (krajowej) winien siň zawierań pomiň-
dzy 700 a 900. 

7) W trakcie wydzielania działek budowlanych w 
obszarze 31.5 UC naleŐy przewidzień działkň o 
wymiarach 2,00m x 3,00m pod realizacjň elek-
troenergetycznej stacji transformatorowej. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące systemów  

infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 5. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň nastňpujņce warunki i wymagania w zakre-
sie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) W oparciu o istniejņce i projektowane na te-
renie gminy Sochaczew sieci infrastruktury 
technicznej ustala siň docelowe wyposaŐenie 
obszarów w nastňpujņce sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetycznņ i oŌwietleniowņ, 

d) telekomunikacyjnņ, 

e) gazowņ, 

przy czym dopuszcza siň realizacjň innych 
zbiorowych mediów infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zachowania przepisów 
odrňbnych oraz innych ustaleŊ planu. 

2) W obszarach 31.5 UC i 31.6 UC dopuszcza siň 
odprowadzanie Ōcieków przemysłowych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych z ich 
okresowym wywozem na oczyszczalniň Ōcie-
ków miasta Sochaczewa lub ich oczyszczanie 
do wymaganego przepisami odrňbnymi 
stopnia na usytuowanych w obrňbie obsza-
rów oczyszczalniach zakładowych, ze zrzutem 
Ōcieków oczyszczonych, przy zachowaniu 
przepisów odrňbnych, do istniejņcego w ob-
szarze 31.7 WS i na zachód od obszaru 
31.5 UC rowu melioracji szczegółowej - w 

okresie przejŌciowym, do czasu uzyskania 
warunków operatora kanalizacji sanitarnej. 

3) W obrňbie obszarów dopuszcza siň utrzyma-
nie istniejņcych sieci infrastruktury technicz-
nej oraz realizacjň sieci i przyłņczy infrastruk-
tury technicznej wg potrzeb przy zachowaniu 
przepisów odrňbnych, przy czym nowe sieci z 
zakresu tej infrastruktury lokalizowań naleŐy 
w pasie terenu pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ 
drogi, a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy. 

4) W uzasadnionych przypadkach moŐliwe jest 
odstňpstwo od zasady okreŌlonej w pkt 3 
tj. dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ i sieci in-
frastruktury technicznej wewnņtrz terenu 
ograniczonego pokazanņ na rysunku planu 
nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, w uzgod-
nieniu z właŌcicielem terenu. 

5) W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-
nych elementów zagospodarowania z istnie-
jņcņ w obrňbie terenu objňtego niniejszym 
planem infrastrukturņ technicznņ, naleŐy 
przebudowań kolidujņce fragmenty sieci in-
frastruktury technicznej, przy zachowaniu 
przepisów odrňbnych. 

6) Przy zachowaniu przepisów odrňbnych 
wprowadza siň obowiņzek odprowadzania 
Ōcieków deszczowych z powierzchni utwar-
dzonych dróg i parkingów do kanalizacji 
deszczowej, wyposaŐonej w odpowiednie 
urzņdzenia oczyszczajņce te Ōcieki do wyma-
ganego przepisami odrňbnymi stopnia, 
umiejscowione przed zrzutem tych Ōcieków 
do istniejņcego w obszarze 31.7 WS i na za-
chód od obszaru 31.5 UC rowu melioracji 
szczegółowej. 

7) Przy zachowaniu przepisów odrňbnych do-
puszcza siň gromadzenie wody deszczowej w 
zbiornikach retencyjnych na wody opadowe z 
ich wtórnym wykorzystaniem do celów prze-
ciwpoŐarowych, sanitarno-porzņdkowych i 
nawodnieniowych. 

8) Ustala siň zasadň 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 gminy Sochaczew, a takŐe zasadň, Őe 
ewentualne odpady niebezpieczne (w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych), zwiņzane z 
funkcjonowaniem usług podlegajņ utylizacji 
przez specjalistyczne jednostki utylizacji dzia-
łajņce w oparciu o przepisy odrňbne. 
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9) Ustala siň docelowe zaopatrzenie w gaz 

ziemny gazociņgiem Ōredniego ciŌnienia, na 
warunkach okreŌlonych przez operatora sieci 
gazowej z wykorzystaniem gazu do celów 
technologicznych i grzewczych. 

10) W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ ustala siň: 

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych z istniejņcej w północno-zachodnim 
fragmencie obszaru 31.5 UC napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 15kV i istniejņcej 
tam elektroenergetycznej stacji transfor-
matorowej - na warunkach okreŌlonych 
przez operatora sieci elektroenergetycznej, 

b) dopuszcza siň budowň nowych, kablowych 
linii elektroenergetycznych Ōredniego i ni-
skiego napiňcia oraz budowň elektroener-
getycznych stacji transformatorowych 
(wolnostojņcych lub wbudowanych) sto-
sownie do potrzeb, na warunkach okreŌlo-
nych przez operatora sieci, 

c) moŐliwoŌń lokalizacji stacji transformato-
rowych wolnostojņcych na wydzielonych 
działkach o wymiarach 2,00m x 3,00m z 
zapewnieniem dogodnego dostňpu do 
nich, od strony drogi publicznej, 

d) moŐliwoŌń wykorzystywania energii elek-
trycznej do celów technologicznych i do 
celów grzewczych. 

11) Ustala siň moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci 
telekomunikacyjnej - na warunkach okreŌlo-
nych przez operatora danej sieci. 

12) Ustala siň nastňpujņcņ obsługň komunikacyj-
nņ obszarów 31.5 UC i 31.6 UC: 

a) jednym zjazdem publicznym z drogi kra-
jowej nr 2, od istniejņcego skrzyŐowania 
drogi krajowej nr 2 Warszawa ÷ PoznaŊ 
z istniejņcņ drogņ publicznņ gminnņ 
(ul. Warszawskņ); skrzyŐowanie to naleŐy 
przebudowań za zgodņ i na warunkach za-
rzņdcy drogi krajowej, 

b) jednym zjazdem indywidualnym z przyle-
głej do obszaru 31.6 UC od strony połu-
dniowej drogi gminnej we wsi Wójtówka, 
przy czym zjazd ten nie moŐe byń zjazdem 
publicznym, 

c) dopuszcza siň powiņzanie systemu dróg 
wewnňtrznych obszarów 31.5 UC i 31.6 UC 
poprzez budowň połņczenia drogowego 
pomiňdzy tymi obszarami w poprzek ob-
szaru 31.7 WS, 

d) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
obiektów znajdujņcych siň na działce nr 

ewid. 7/5 z przyległej drogi gminnej – 
działki nr ewid. 6 we wsi Wójtowka. 

13) Zagospodarowanie terenu kaŐdej działki bu-
dowlanej w obszarach 31.5 UC i 31.6 UC musi 
uwzglňdniń pełne pokrycie potrzeb w zakresie 
parkowania pojazdów zwiņzanych z funkcjo-
nowaniem usług według nastňpujņcych mi-
nimalnych wskaŎników: 

a) dla obiektów handlowych – 2 miejsca par-
kingowe dla samochodów osobowych na 
kaŐde 100m2 powierzchni uŐytkowej; 

b) dla obiektów hotelowych i obiektów hote-
lowych z czňŌciņ gastronomicznņ – 1 miej-
sce parkingowe dla samochodów osobo-
wych na kaŐdy jeden pokój hotelowy i co 
najmniej 2 miejsca parkingowe dla autoka-
rów na kaŐde 100 miejsc hotelowych; 

c) dla obiektów gastronomicznych – 1 miej-
sce parkingowe dla samochodów osobo-
wych na kaŐdy jeden stolik lub 1 miejsce 
parkingowe dla samochodów osobowych 
na kaŐde piňń miejsc konsumenckich; 

d) dla obiektów usługowych innych – 2 miej-
sca parkingowe dla samochodów osobo-
wych na kaŐde 100m2 powierzchni uŐyt-
kowej, przy czym co najmniej 3% kaŐdych 
w/w miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych musi byń przystosowane 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

14) Zagospodarowanie terenu kaŐdej działki bu-
dowlanej w obszarach 31.5 UC i 31.6 UC musi 
uwzglňdniań urzņdzenie parkingu dla rowe-
rów w iloŌci minimum 3% wymaganej mini-
malnej iloŌci miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych. 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenu 

§ 6. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

1) Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem w planie tereny mogņ byń 
zagospodarowywane i wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy. 

2) Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem w planie, w obszarze 
31.5 UC dopuszcza siň moŐliwoŌń wykorzysty-
wania istniejņcych na działce nr ewid. 7/5 
obiektów budowlanych istniejņcego siedliska 
rolniczego na cele zwiņzane z gospodarkņ rol-
nņ. 
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Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania oraz ograniczeń  
w użytkowaniu terenu 

§ 7. Dla obszarów 31.5 UC i 31.6 UC, o których 
mowa w § 2, ustala siň nastňpujņce szczególne 
warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
uŐytkowaniu terenu: 

1) W obrňbie korytarza elektroenergetycznego 
dopuszcza siň realizacjň budynków oraz innych 
obiektów budowlanych wyłņcznie na warun-
kach właŌciciela linii elektroenergetycznej. W 
przypadku likwidacji napowietrznej linii elek-
troenergetycznej niniejsze ograniczenia w re-
alizacji zagospodarowania terenu nie obowiņ-
zujņ. 

2) Realizacja zagospodarowania w obrňbie obsza-
rów uwzglňdniń musi ograniczenia wysokoŌci 
zabudowy wynikajņce z przepisów odrňbnych, 
okreŌlajņcych warunki, jakie powinny spełniań 
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu 
lotniska. 

Rozdział VIII 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  

służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości spowodowanego  

uchwaleniem planu 

§ 8. Dla obszarów, o których mowa w § 2, usta-
la siň stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu opła-
ty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci spo-
wodowanego uchwaleniem planu w wysokoŌci 
0%. 

Rozdział IX 
Przepisy końcowe 

§ 9.1. Wykonanie uchwały powierza siň Wójto-
wi Gminy Sochaczew. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego i podlega publikacji na 
stronie internetowej Gminy Sochaczew. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Sochaczew: 

Czesław Ćwikliński 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/194/2010 
Rady Gminy w Sochaczewie 

z dnia 27 stycznia 2010r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

 
Z uwagi na brak koniecznoŌci realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do za-

daŊ własnych gminy, które warunkowałyby realizacjň ustaleŊ niniejszego planu, nie wystňpuje potrzeba 
rozstrzygania o sposobie realizacji i zasadach finansowania tych inwestycji. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy Sochaczew: 
Czesław Ćwikliński 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLIV/194/2010 
Rady Gminy w Sochaczewie 

z dnia 27 stycznia 2010r. 
 

Rozstrzygniňcie dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miny Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka 

 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) oraz w nawiņzaniu do informacji Wójta Gminy Socha-
czew stwierdza siň, Őe do wymienionego wyŐej projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadajņce osobowoŌci prawnej nie wniosły Őadnych uwag. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy Sochaczew: 
Czesław Ćwikliński 

 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XLIV/194/2010 
Rady Gminy w Sochaczewie 

z dnia 27 stycznia 2010r. 
 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na Ōrodowisko miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka 

 
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 Ōrodowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21 lipca 2001r., str. 30; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157), 

 Art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŎdziernika 2008r. o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochronie Ōrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ōrodowisko 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póŎniejszymi zmianami). 

2. Uzasadnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu 
wsi Wójtówka w odniesieniu do rozwiņzaŊ alternatywnych. 

W procedurze sporzņdzania przedmiotowego planu poza tzw. „opcjņ zerowņ”, praktyczne nie rozpatry-
wano rozwiņzaŊ alternatywnych. Przesņdziło o tym konkretne okreŌlenie przeznaczenia terenu objňtego 
sporzņdzanym planem w obowiņzujņcym „Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sochaczew”, t. j. w zmianie nr 1 tego studium, sporzņdzonej w równoległej, lecz wy-
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przedzajņcej przedmiotowy plan procedurze. PoniewaŐ na mocy obowiņzujņcej ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia „Studium...” sņ wiņŐņce przy sporzņdzaniu planów miej-
scowych, to przy tak konkretnym i precyzyjnym okreŌleniu przeznaczenia w „Studium...” nie było juŐ 
miejsca na jakiekolwiek inne poza „opcjņ zerowņ” warianty sporzņdzenia przedmiotowego planu. 

3. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na Ōrodowisko. 

W sporzņdzonej „Prognozie oddziaływania na Ōrodowisko” stwierdzono: 

 Projektowany plan niesie w konsekwencji dla Ōrodowiska zmiany zagospodarowania o skali stosun-
kowo niewielkiej. 

 Ze wzglňdu na specyfikň samego projektu planu (zabudowa usługowa) i specyfikň połoŐenia terenu 
objňtego projektem brak jest jakiegokolwiek, nawet potencjalnego wpływu, na istniejņcy system ob-
szarów i obiektów chronionych w trybie przepisów o ochronie przyrody, w tym na obszary NATURA 
2000. 

 Przeprowadzona analiza projektu planu nie zasygnalizowała niebezpieczeŊstwa duŐego negatywnego, 
a tym bardziej zagraŐajņcego, wpływu wynikajņcego z wdroŐenia projektu planu na poszczególne 
komponenty Ōrodowiska. 

 WdroŐenie planu, z racji rodzaju przedsiňwziňń dopuszczonych planem, bňdzie musiało byń zwiņzane z 
przeprowadzeniem oceny oddziaływania na Ōrodowisko takŐe na etapie konkretnego, zaprojektowa-
nego juŐ zespołu obiektów budowlanych (przed uzyskaniem pozwolenia na budowň). Wtedy to roz-
strzygnņ siň kwestie oddziaływania na Ōrodowisko konkretnych obiektów usługowych bņdŎ innych im 
towarzyszņcych, dopuszczonych ustaleniami projektu planu. 

 Projekt planu z punktu widzenia ochrony Ōrodowiska kwalifikuje siň do dalszych etapów procedury 
majņcej na celu jego zatwierdzenie przez Radň Gminy Sochaczew bez potrzeby jego korygowania. 

4. Opinie właŌciwych organów. 

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozņ oddziaływania tej zmiany na Ōrodowisko przedłoŐono do 
zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony ŋrodowiska w Warszawie oraz Powiatowemu In-
spektorowi Sanitarnemu przy piŌmie PP 7321/1-5/08 z dnia 27 marca 2009r.. Regionalny Dyrektor Ochro-
ny ŋrodowiska w Warszawie pismem RDOŋ-14-WOOŋ-I-JD-7041-832/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. pozy-
tywnie zaopiniował przedłoŐone dokumenty nie wnoszņc Őadnych uwag. Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Sochaczewie pismem – opiniņ sanitarnņ ZNS.711-21/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. uzgodnił pozytywnie 
bez uwag przedłoŐone dokumenty. 

5. Zgłoszone uwagi i wnioski 

Wnioski tych organów i instytucji, które zdecydowały siň na ich złoŐenie po zawiadomieniu o przystņpie-
niu do sporzņdzania planu, zostały uwzglňdnione i wpłynňły na ostateczny kształt ustaleŊ planu. Dotyczy-
ło to w szczególnoŌci wniosków: 

 Zarzņdu Województwa Mazowieckiego w Warszawie - pismo MBP.PP.7323-201/Pł/2008 z dnia 
23 grudnia 2008r., 

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie – pismo GDDKiA O/WA-P.1.2-
0400/515/2008 z dnia 12 grudnia 2008r., 

 Wojewódzkiej Komendy Policji z/s w Radomiu – pismo C-87/09 z dnia 5 STYCZNIA 2009r., 

 Wojewódzkiego Zarzņdu Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych Oddział w Płocku – pismo IP/SO-4105-
U/ZS/713/3/08 z dnia 16 grudnia 2008r. 

Natomiast pomimo zapewnienia społeczeŊstwu i organizacjom ekologicznym moŐliwoŌci zgłoszenia 
wniosków i uwag, zarówno na etapie przystņpienia do sporzņdzenia planu jak i na etapie wykładania do 
publicznego wglņdu projektu planu, w ustawowych terminach Őadne wnioski czy uwagi w przedmiotowej 
procedurze nie wpłynňły. 
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6. Wyniki postňpowania dotyczņcego transgranicznego oddziaływania na Ōrodowisko. 

Postňpowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na Ōrodowisko nie było wymagane i nie zosta-
ło przeprowadzone, a uzasadnienie takiego rozstrzygniňcia zwarte jest w „Prognozie oddziaływania na 
Ōrodowisko”. Stanowisko takie podzielili, zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony ŋrodowiska w Warsza-
wie jak i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, nie zgłaszajņc w wyŐej cytowanych dokumen-
tach Őadnych zastrzeŐeŊ. 

7. Propozycje dotyczņce metod i czňstotliwoŌci przeprowadzania monitoringu skutków realizacji ustaleŊ 
planu. 

W trakcie realizacji ustaleŊ przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 
ma potrzeby specjalnego monitorowania wpływu ustaleŊ planu na Ōrodowisko, gdyŐ: 

 z „Prognozy oddziaływania planu na Ōrodowisko” nie wynika aby jakikolwiek komponent Ōrodowiska 
był zagroŐony, 

 nie pogorszenie lub poprawa stanu Ōrodowiska nie jest głównym celem sporzņdzania planu. 

Dlatego nie proponuje siň Őadnych dodatkowych metod, ani nie formułuje specjalnych wniosków dotyczņ-
cych czňstotliwoŌci odnoŌnie monitorowania skutków realizacji planu. W tym zakresie zupełnie wystarczajņ-
cy monitoring skutków realizacji przedmiotowego planu zapewni okresowa analiza zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym (w tym takŐe w zakresie Ōrodowiska przyrodniczego), do której Wójt Gminy Socha-
czew jest zobowiņzany na mocy art. 32 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmianami). 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy Sochaczew: 
Czesław Ćwikliński 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 19 stycznia 2010r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 
Pułtuskiego w osobach: 1. Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski, 2. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Krystyny Rzepnickiej, zwanym dalej „Powierzającym”,         
a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Janusz 

Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Powiatu - Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań         
z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 
uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.  

Podstawņ zawarcia porozumienia jest art. 4 
ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1 i art. 12 pkt 11) ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŎn. zm.), 
art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o docho-
dach jednostek samorzņdu terytorialnego (Dz.U. 
z 2008r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), uchwała nr 
XI/86/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 paŎ-
dziernika 2007r. w sprawie upowaŐnienia Zarzņdu 
Powiatu w Pułtusku do zawierania przez Powiat 
Pułtuski porozumieŊ oraz uchwała nr IX/85/2007 
Rady Powiatu ŏuromiŊskiego z dnia 12 wrzeŌnia 
2007r. w sprawie przyjňcia zadaŊ publicznych w 
przedmiocie organizowania nauki zawodu dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujņcych 
kształcenie zawodowe spoza terenu powiatu Őu-
romiŊskiego. 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia 
jest okreŌlenie szczegółowych zasad i terminów 
przekazywania przez Powierzajņcego dotacji na 
realizacjň przez Przyjmujņcego zadaŊ z zakresu 
oŌwiaty polegajņcych na przeprowadzeniu w for-
mie kursu zajňń teoretycznych przedmiotów za-
wodowych dla uczniów klas wielozawodowych 
kierowanych przez Powierzajņcego.  

 

  


