
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 32285 – Poz. 5027,5028 
 

5027 
5 02 7 

UCHWAŁA Nr X/46/2011 

RADY GMINY PRZESMYKI 

 z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w zwiņzku z 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 
z póŎn. zm.), Rada Gminy Przesmyki uchwala, co 
nastňpuje:  

§ 1.1. OkreŌla siň tygodniowy obowiņzkowy 
wymiar godzin zajňń dla nauczycieli realizujņ-
cych w ramach stosunku pracy obowiņzki okre-
Ōlone dla stanowisk o róŐnym tygodniowym 
obowiņzkowym wymiarze godzin, ustalonych na 
podstawie odrňbnych przepisów, według wzoru:  

W= (x1 + x2): [ (x1: y1) + (x2 : y2)]  

gdzie:  

x1, x2 – oznacza iloŌń godzin poszczególnych 
stanowisk przydzielonņ nauczycielowi w arkuszu 
organizacji szkoły,  

y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiņzkowy wy-
miar godzin zajňń dydaktycznych, opiekuŊczych, 
wychowawczych okreŌlony dla danych stano-
wisk w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmu-
je siň w pełnych godzinach tak, Őe godzinň do 
0,5 pomija siň, a godzinň co najmniej 0,5 przyj-
muje siň za pełnņ. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Przesmyki. 

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

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Przesmyki:  

Zenon Lipiński 
5 02 7
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UCHWAŁA Nr VIII/59/11 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

 z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa  

obejmującego działki nr ew. 1620, 1621 w Mszczonowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) oraz uchwały 
nr XXVIII/292/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Msz-
czonowa obejmujņcej obszar działek nr ew. 
1620, 1621 połoŐonych przy ul. TarczyŊskiej, 

stwierdzajņc zgodnoŌń planu ze Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów (uchwała nr 
XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
dnia 31 maja 2006r. z póŎn. zm.), Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmujņcy działki nr ew. 1620, 1621 zwany 
dalej planem, na obszarze i w brzmieniu okre-
Ōlonym niniejszņ uchwałņ. 
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§ 2.1. Plan obejmuje działki nr ew. 1620, 1621 
w Mszczonowie połoŐone przy ul. TarczyŊskiej. 
Łņczna powierzchnia obszaru objňtego planem 
wynosi ok. 2,3 ha. 

2. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czone sņ odpowiednim symbolem graficznym 
na rysunku planu sporzņdzonym w skali 1:1000 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst ustaleŊ planu stanowiony niniejszņ 
uchwałņ; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 bňdņcy inte-
gralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały stanowiņcy 
załņcznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objňtego grani-
cami planu przy uŐyciu oznaczeŊ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bňdņce ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objňtego planem, 

- linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreŌlone 
numerem i symbolem literowym wy-
róŐniajņcym go spoŌród innych tere-
nów, 

b) pozostałe oznaczenia graficzne majņ cha-
rakter informacji i nie stanowiņ ustaleŊ 
planu, 

c) wyrys ze studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów przyjňtego uchwałņ  
nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Mszczonów wraz z okreŌleniem 
granic obszaru objňtego niniejszym pla-
nem. 

2. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 2 doty-
czņce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
planu zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu 
planu do publicznego wglņdu. 

 

3. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 3 doty-
czņce sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gmi-
ny. 

§ 4.1. Plan sporzņdzono zgodnie z ustawņ. 

2. W granicach planu nie wystňpujņ: 

1) obszary przestrzeni publicznej definiowanej 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym; 

2) tereny lub obiekty podlegajņce ochronie, 
ustalonej na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym tereny górnicze, a takŐe naraŐone 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
ne osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mszczonowa obejmujņcy działki  
nr ew. 1620, 1621 w Mszczonowie, o którym 
mowa w § 1 uchwały; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Mszczonowie 
zawierajņcņ ustalenia dotyczņce zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miej-
scowoŌci Mszczonów, o ile z treŌci przepisu 
nie wynika inaczej; 

4) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

5) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

6) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu wyznaczonņ na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi o okreŌlonym 
przeznaczeniu, sposobie uŐytkowania lub 
odrňbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczonņ na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 

7) linii rozgraniczajņcej naleŐy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar 
planu na tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 
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8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 

przez to rozumień wyznaczonņ na rysunku 
planu lub ustalonņ wymiarem okreŌlonym 
w tekŌcie uchwały liniň wyznaczajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń budynku 
od linii rozgraniczajņcej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki; 

9) przeznaczeniu podstawowym – przeznacze-
nie terenu, które powinno dominowań w 
danym terenie lub obszarze w sposób okre-
Ōlony ustaleniami planu; 

10) przeznaczeniu uzupełniajņcym terenu – 
przeznaczenie terenu inne niŐ podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe terenu w sposób okreŌlo-
ny w ustaleniach planu, lokalizowane na 
zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem 
podstawowym; 

11) froncie działki – czňŌń działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnňtrznej, z której odbywa siň zjazd na 
działkň; 

12) maksymalnej wielkoŌci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoŌń stosunku 
sumy powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki okreŌlona 
w %; 

13) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - 
nieprzekraczalna wielkoŌń stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie zewnňtrz-
nym murów wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

14) zieleni izolacyjnej - pas zwartej zieleni wy-
sokiej i Ōredniej o szerokoŌci dostosowanej 
do okreŌlonej sytuacji przestrzennej (mini-
mum – 2.0 m), złoŐony z gatunków drzew i 
krzewów rodzimych z nasadzeniami w min. 
50% gatunków zimozielonych, odpornych 
na zanieczyszczenia, oddzielajņcy funkcjo-
nalnie i optycznie obiekty uciņŐliwe od te-
renów sņsiednich. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych 
w planie i nie ujňtych w ust. 1, naleŐy stosowań 
definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepisami i 
aktami prawnymi. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Informacje dotyczące konstrukcji planu 

§ 6.1. Przepisy ogólne obowiņzujņ na całym 
obszarze objňtym planem, przepisy szczegółowe 
obowiņzujņ dla poszczególnych terenów ozna-
czonych symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Dla kaŐdego terenu o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

§ 7.1. Plan wyznacza tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia okreŌlone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróŐniajņcym je spoŌród in-
nych terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala 
siň przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

§ 8.1. Ustala siň, Őe podstawowym przezna-
czeniem na obszarze objňtym planem sņ tereny 
o funkcji produkcyjno-usługowej. 

2. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym 
przeznaczeniu podstawowym: 

1PU – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów. Tereny zabudowy usługowej.  

1KDG – Teren drogi publicznej kategorii powia-
towej klasy głównej. 

3. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania okreŌlono na rysunku planu stanowiņ-
cym integralnņ czňŌń niniejszej uchwały. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogņ byń 
w całoŌci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub uzupełniajņ-
co na cele przeznaczenia podstawowego i uzu-
pełniajņcego na zasadach ustalonych w dal-
szych przepisach planu. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej: 

1. Plan przyjmuje nastňpujņce zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: 

1) ustala siň, Őe podstawowym przeznacze-
niem na obszarze objňtym planem bňdzie 
przeznaczenie produkcyjno – usługowe; 

2) obszar planu powiņzany jest funkcjonalnie 
ze wschodniņ przemysłowņ czňŌciņ miasta 
Mszczonów (Wschodnia Dzielnica Prze-
mysłowa) a takŐe z drogņ krajowņ nr 50 
poprzez istniejņcy wňzeł komunikacyjny 
zlokalizowany na skrzyŐowaniu ul. Tar-
czyŊskiej i drogi nr 50; 

3) ustala siň, iŐ lokalny układ komunikacyjny 
oparty jest o drogň powiatowņ (ul. Tar-
czyŊska) łņczņcņ z centrum Mszczonowa i 
z drogņ krajowņ nr 50. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 32288 – Poz. 5028 
 
2. Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształtowa-

nia ładu przestrzennego na poszczególnych 
terenach sņ okreŌlone w Dziale II niniejszej 
uchwały. 

§ 10. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgra-
niczajņcych: 

1. Linie rozgraniczajņce wyznaczajņce teren 
drogi publicznej 1KDG, o szerokoŌci podanej 
w planie, sņ wyznaczone od północy, wscho-
du i zachodu granicņ obszaru objňtego pla-
nem, od strony południowej jako poszerzenie 
istniejņcej drogi w kierunku południowym o 
5,0m. 

2. Linie rozgraniczajņce terenu 1PU okreŌla ry-
sunek planu. 

§ 11. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1. Linie zabudowy zostały wyznaczone jako 
nieprzekraczalne od strony drogi oraz zostały 
zwymiarowane na rysunku planu oraz opisa-
ne w Dziale II. 

2. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekra-
czalne linie zabudowy stanowiņ granicň, poza 
którņ niedozwolone jest sytuowanie budyn-
ków; w pasie terenu pomiňdzy ww. liniņ, a li-
niņ rozgraniczajņcņ tereny komunikacji do-
puszcza siň lokalizacjň: wjazdów i dojŌń do 
budynków, miejsc parkingowych, zieleni, 
obiektów małej architektury, budynków por-
tierni oraz sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej. 

3. Dopuszcza siň wysuniňcie poza liniň zabu-
dowy; słupów, zadaszeŊ, podestów wejŌcio-
wych, tarasów, okapów-max do szerokoŌci 
1.50 m. 

4. OdległoŌci zabudowy od strony pozostałych 
granic (działek, cieków wodnych) naleŐy wy-
znaczań zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy: 

1. Ustala siň, Őe kierunek głównej kalenicy da-
chu budynku musi byń prostopadły lub rów-
noległy do granic działki budowlanej. 

2. Kolorystyka elewacji budynków w kolorach 
pastelowych, z wykluczeniem kolorów ja-
skrawych na powierzchni elewacji. 

3. Architektura budynków powinna byń współ-
czesna; poszczególne czňŌci zabudowy po-
winny byń zaprojektowane w sposób jednoli-
ty. 

§ 13. Zasady sytuowania i kształtowania 
ogrodzeŊ: 

1. Ustala siň sytuowanie ogrodzeŊ od strony 
drogi publicznej w liniach rozgraniczajņcych 
drogi. 

2. Ustala siň stosowanie od strony drogi ogro-
dzeŊ aŐurowych, z wykluczeniem ogrodzeŊ z 
prefabrykowanych przňseł betonowych oraz 
blachy falistej. 

§ 14. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoŌci: 

1. W obszarze objňtym planem nie ustala siň 
granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scalania i podziału nieruchomoŌci. 

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci zostały okreŌlone dla terenu 1PU w 
Dziale II. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. Ustalenia ogólne: 

1. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci nie 
moŐe powodowań obniŐenia standardów ja-
koŌci Ōrodowiska. 

2. Sposób zagospodarowania terenu musi 
uwzglňdniań zapewnienie moŐliwoŌci gro-
madzenia odpadów przed ich wywozem w 
sposób niezagraŐajņcy zanieczyszczeniem: 
powietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, 
emisje gazów i odcieki. 

§ 16.1. Ustala siň obowiņzek realizacji nie-
zbňdnych elementów infrastruktury technicznej i 
urzņdzeŊ ochrony Ōrodowiska zapewniajņcych 
ochronň gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza równoczeŌnie lub wy-
przedzajņco w stosunku do realizacji inwestycji i 
urzņdzeŊ na terenach objňtych planem. 

§ 17. Ochrona wód powierzchniowych i pod-
ziemnych: 

1. Plan wprowadza ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczyszcze-
nia mogņ negatywnie wpływań na stan tych 
wód. 

2. Na terenie PU ustala siň zakaz odprowadza-
nia nieoczyszczonych wód opadowych lub 
roztopowych z powierzchni terenów okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych dotyczņcych 
warunków jakie naleŐy spełniń przy wprowa-
dzaniu Ōcieków do wód lub do ziemi oraz 
substancji szczególnie szkodliwych dla Ōro-
dowiska wodnego; wody opadowe z w/w te-
renów przed zrzutem do odbiornika wymaga-
jņ oczyszczenia w urzņdzeniach oczyszczajņ-
cych. 

3. Ustala siň, Őe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne zwiņzane z przekształce-
niem układu hydro-geograficznego, w tym 
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równieŐ sypanie wałów, przekształcenie po-
ziomu terenu mogņce naruszyń spływ po-
wierzchniowy wody i stosunki wodne wyma-
gajņ uzgodnienia na warunkach zgodnych z 
przepisami Prawa Wodnego i kaŐdorazowo 
zgłoszenia do ewidencji odpowiedniego za-
rzņdu melioracji i urzņdzeŊ wodnych; 

§ 18. Ochrona powietrza: 

1. Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci po-
wodujņcej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjň hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodowań obniŐenia standardów jakoŌci 
Ōrodowiska poza granicami terenu, do które-
go właŌciciel posiada tytuł prawny oraz nie 
moŐe przekraczań na tej granicy norm do-
puszczalnych dla terenów sņsiednich. 

2. Wyklucza siň na terenie PU moŐliwoŌń skła-
dowania na wolnym powietrzu, w obiektach 
niezadaszonych i niezabezpieczonych, sub-
stancji i materiałów powodujņcych wtórne 
pylenie oraz substancji mogņcych powodo-
wań zanieczyszczenie wód gruntowych (w 
tym ropopochodnych). 

3. Ustala siň wykorzystanie jako czynników 
grzewczych w szczególnoŌci: gazu, energii 
elektrycznej, energii słonecznej, oleju nisko-
siarkowego lub innych ekologicznie czystych 
odnawialnych Ŏródeł energii itp. 

§ 19. Ochrona i wzbogacanie lokalnych war-
toŌci Ōrodowiskowych, przyrodniczych i krajo-
brazowych: 

1. Ustala siň wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszņcej, którņ naleŐy lokalizo-
wań w szczególnoŌci wokół budynków, pla-
ców manewrowych, wzdłuŐ chodników. 
Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z 
drzewami i krzewami, w tym z nasadzeniami 
w ok. 50% gatunków drzew i krzewów zimo-
zielonych. 

2. Ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy w Dziale II. 

§ 20. Ochrona przed hałasem: 

1. Wynikajņca z działalnoŌci obiektów produk-
cyjnych i usługowych uciņŐliwoŌń akustyczna 
winna zamykań siň w granicach terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 
Ochrona przed hałasem powinna polegań na 
stosowaniu rozwiņzaŊ technicznych zapew-
niajņcych takie warunki akustyczne w budyn-
kach sņsiednich i na działkach sņsiednich, 
które zagwarantujņ spełnienie norm zgod-
nych z ustawņ Prawo Ochrony ŋrodowiska i 
Rozporzņdzeniem w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ōrodowisku. 

§ 21. Gospodarka odpadami: 

1. Ustala siň, Őe wytwórca odpadów zobowiņ-
zany jest do: 

1) postňpowania z odpadami w sposób 
zgodny z zasadami gospodarowania od-
padami i wymaganiami ochrony Ōrodowi-
ska oraz lokalnymi przepisami i progra-
mami dotyczņcymi gospodarki odpadami; 

2) magazynowania odpadów w sposób se-
lektywny i bezpieczny dla Ōrodowiska w 
miejscu ich powstawania; na terenie 
działki naleŐy wyznaczyń miejsce do selek-
tywnego składowania odpadów. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22. Na terenie objňtym planem nie wystň-
pujņ obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków lub bňdņce pod ochronņ konserwator-
skņ i inne obiekty uznane za dobra kultury 
współczesnej (w rozumieniu przepisów odrňb-
nych). 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 23.1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacjņ dróg: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ obszaru z 
istniejņcej drogi powiatowej klasy głównej 
(ul. TarczyŊska); 

2) plan zakłada modernizacjň drogi w granicach 
planu poprzez jej poszerzenie w kierunku po-
łudniowym, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) szerokoŌń poszerzenia terenu komunikacji w 
jego liniach rozgraniczajņcych okreŌlono na 
rysunku planu. 

2. OkreŌlenie warunków powiņzaŊ układu 
komunikacyjnego z układem zewnňtrznym:  

Ustala siň, Őe układ komunikacyjny obszaru pla-
nu powiņzany jest: od strony wschodniej z dro-
gņ krajowņ nr 50 poprzez istniejņce połņczenie w 
wňŎle drogowym ul. TarczyŊskiej z obwodnicņ 
Mszczonowa.  

§ 24. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Zasady zaopatrzenia w wodň: 

 Ustala siň zaopatrzenie w wodň dla obszaru 
objňtego planem z istniejņcych w obszarze 
planu sieci wodociņgowych.  

2. Zasady odprowadzenia Ōcieków sanitarnych i 
wód opadowych: 
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1) ustala siň odprowadzenie Ōcieków sani-
tarnych do istniejņcej w sņsiedztwie ob-
szaru planu sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych wprost do gruntu i rowów 
przydroŐnych; 

3) na terenie PU ustala siň zakaz odprowa-
dzania nie oczyszczonych wód opadowych 
lub roztopowych z powierzchni terenów 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych do-
tyczņcych warunków jakie naleŐy spełniń 
przy wprowadzaniu Ōcieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla Ōrodowiska wod-
nego; wody opadowe z w/w terenów 
przed zrzutem do odbiornika wymagajņ 
oczyszczenia w separatorach; 

4) na terenie własnym działki zaleca siň wy-
konanie zbiorników retencyjnych; 

5) dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-
dowych, po uprzednim oczyszczeniu, do 
rowów odwadniajņcych oraz po wykona-
niu bilansu wód opadowych przynaleŐ-
nych do tych rowów. 

3. Zasady zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ w oparciu o istniejņcņ sień elek-
troenergetycznņ SN i NN, zgodnie z doce-
lowym zapotrzebowaniem; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transfor-
matorowych odpowiednio do zapotrze-
bowania energetycznego; lokalizacja no-
wej stacji transformatorowej nie wymaga 
zmiany planu; 

3) ustala siň, Őe lokalizacja stacji transforma-
torowych wymaga dostňpnoŌci do drogi 
publicznej lub wewnňtrznej; 

4) ustala siň, Őe dla projektowanych w tere-
nie stacji transformatorowych 15/0,4kV 
naleŐy wydzieliń działki o minimalnych 
wymiarach 6mx5m dla stacji wnňtrzowych 
lub 3mx2m dla stacji słupowych. 

4. Ustala siň obsługň w zakresie telekomunika-
cji w oparciu o istniejņcņ sień telekomunika-
cyjnņ. 

5. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:  

 W granicach planu brak jest sieci gazowej; 
Ustala siň moŐliwoŌń zaopatrzenia w gaz w 
oparciu o rozbudowň istniejņcej sieci gazo-
wej przebiegajņcej w ulicy TarczyŊskiej. 

6. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywidu-
alnych Ŏródeł ciepła w szczególnoŌci stoso-
wania nieszkodliwych, ekologicznych czynni-
ków grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy 
niskosiarkowy, energia elektryczna, energia 
słoneczna, odnawialne Ŏródła energii itd.), 
których eksploatacja powodujņca wprowa-
dzenie gazów lub pyłów do powietrza nie 
spowoduje przekroczenia standardów jakoŌci 
powietrza poza terenem, do którego właŌci-
ciel instalacji posiada tytuł prawny. 

7. Zasady usuwania odpadów: 

1) ustala siň zasadň prowadzenia zorganizo-
wanego systemu usuwania odpadów sta-
łych i wywozu na gminne wysypisko 
Ōmieci na podstawie umów indywidual-
nych i zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

2) ustala siň obowiņzek realizacji systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
powstawania zgodnie z przepisami lokal-
nymi; 

3) sposób zagospodarowania terenu musi 
uwzglňdniań zapewnienie moŐliwoŌci 
gromadzenia odpadów przed ich wywo-
zem w sposób nie zagraŐajņcy zanieczysz-
czeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez 
pylenie, emisje gazów i odcieki. 

8. Ustalenia ogólne: 

1) sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleŐy lokalizowań w wydzielo-
nym pasie w terenie 1PU z zachowaniem 
wzajemnych odległoŌci wynikajņcych z 
przepisów odrňbnych; 

2) w technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza siň lokalizowanie sieci infra-
struktury technicznej w terenach komuni-
kacji w oparciu o przepisy odrňbne; 

3) dla zabudowy naleŐy zachowań odległoŌci 
od wszelkich istniejņcych sieci i urzņdzeŊ 
podziemnych i naziemnych wynikajņce z 
przepisów odrňbnych. 

§ 25. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów.  

Ustala siň, Őe tereny, których przeznaczenie zo-
stało zmienione planem, mogņ byń uŐytkowane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu.  
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Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy. 

§ 26. 
 
Oznaczenie terenu 1PU  

Powierzchnia  2.27 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe 
Przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny 
zabudowy usługowej obejmujņcej lokalizacjň usług w szczegól-
noŌci obsługi komunikacji, obiektów handlu detalicznego i hur-
towego o powierzchni sprzedaŐy mniejszej niŐ 2000m2, obiek-
tów gastronomicznych oraz warsztaty remontowe, z wyłņcze-
niem lokalizowania usług oŌwiaty, ochrony zdrowia, opieki 
społecznej i innych podobnych, dla których zostały ustalone 
dopuszczalne standardy Ōrodowiska inne niŐ dla obiektów pro-
dukcyjnych i zabudowy usługowej  
a) obiekty i urzņdzenia niezbňdne ze wzglňdów technologicz-

nych, socjalnych, administracyjnych i ochrony przeciwpoŐa-
rowej,  

b) urzņdzenia komunikacji, parkingi dla samochodów osobo-
wych i ciňŐarowych, urzņdzenia infrastruktury technicznej i 
ochrony Ōrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokal-
nych,  

c) zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 
2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania W przypadku lokalizacji obiektów produkcyjno - usługowych w 
sņsiedztwie istniejņcej zabudowy mieszkaniowej lub zagrodo-
wej naleŐy przewidzień zieleŊ izolacyjnņ oraz zachowań na gra-
nicy z istniejņcņ zabudowņ mieszkaniowņ dopuszczalne stan-
dardy jakoŌci Ōrodowiska ustalone dla zabudowy mieszkanio-
wej.  
W ramach zagospodarowania terenu wymagana jest strefa 
parkingowa dla klientów i pracowników.  
Parkingi dla samochodów ciňŐarowych o nawierzchni utwar-
dzonej mogņ pełniń funkcjň placów manewrowych baz trans-
portowo-spedycyjnych; w ramach zagospodarowania terenu 
takiego parkingu dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņdzeŊ 
zwiņzanych z jego obsługņ (np. warsztat naprawczy, stacja kon-
troli pojazdów, in.); 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu(dla nowej zabudowy 
i istniejņcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a)  Linie zabudowy nieprzekraczalne - 15.0m od linii rozgraniczajņcej drogi 1KDG  
- 8.0m od dróg wewnňtrznych nie wyznaczonych na rysunku 

planu  
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczņ: sieci i obiektów i 

urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, parkingów, 
b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki -

max 40%,  
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 

20% pow. działki,  
- max intensywnoŌń zabudowy – 1.5, 
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c)  WysokoŌń budynków  - maksymalna wysokoŌń budynków – max 15.0 m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru - 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu,  

- naleŐy zapewniń dostňpnoŌń dla osób niepełnosprawnych, 
d) Kształt dachów  - dachy płaskie lub wielospadowe do 40o, 

e)  Kolorystyka  Zgodnie z § 12, 

f)  Ogrodzenia  Zgodnie z § 13; 

3)  Szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 
a)  Zasady i warunki podziałów - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem za-

chowania wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po po-
dziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospoda-
rowania okreŌlonych planem,  

- kaŐda wydzielana działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej lub wewnňtrznej i do infrastruktury tech-
nicznej, 

b) Minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek 

- 3400m2, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: 

działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, dróg wewnňtrznych, 

c)  Minimalne fronty nowo wydziela-
nych działek 

- 35m 
- dopuszcza siň mniejszņ szerokoŌń frontu działki w przypadku 

podziału istniejņcej działki o szerokoŌci mniejszej niŐ okre-
Ōlona powyŐej, bez moŐliwoŌci zmniejszenia jej szerokoŌci z 
zachowaniem pozostałych parametrów i warunków okre-
Ōlonych niniejszņ uchwałņ, 

d) Kņt połoŐenia działek w stosunku 
do pasa drogowego 

- w nawiņzaniu do istniejņcych przebiegów granic ± 20 º , 
- w przypadku działek połoŐonych równolegle do dróg kņt 

połoŐenia granic działek 90 º ± 20º; 
4)  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

a) Minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek  

- 3400 m2, 

b)  Minimalne fronty nowo wydziela-
nych działek  

- 35 m, 

c)  Kņt połoŐenia działek w stosunku 
do pasa drogowego 

- w nawiņzaniu do istniejņcych przebiegów granic ± 20º, 
- w przypadku działek połoŐonych równolegle do dróg kņt 

połoŐenia granic działek 90º ± 20º; 
5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a)  Obsługa komunikacyjna terenu  Z drogi powiatowej (ul. TarczyŊskiej) oraz z dojazdów i dróg 

wewnňtrznych nie wskazanych na rysunku planu. Połņczenie 
powinno byń wyposaŐone w dodatkowe pasy ruchu (pasy wy-
łņczenia i włņczenia zgodnie z przepisami odrňbnymi), 

b)  Parkingi W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazu-
je siň organizacjň niezbňdnych miejsc postojowych:  
- dla samochodów osobowych 2 miejsca na 1000m2 po-

wierzchni uŐytkowej budynków produkcyjno - usługowych,  
- dla samochodów ciňŐarowych 1miejsce na 1000m2 po-

wierzchni uŐytkowej budynków produkcyjno - usługowych,  
- na 2 pracowników 1 miejsca parkingowego.  
Place manewrowe i postojowe naleŐy zapewniań w obrňbie 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczajņcymi.  
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§ 27. 
 

Oznaczenie terenu  1KDG 

1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe  Teren drogi publicznej kategorii powiatowej klasy głównej 
obejmujņcy czňŌń drogi stanowiņcej poszerzenie drogi powia-
towej zgodnie z rysunkiem planu. 

2.  Linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

1) SzerokoŌń czňŌci drogi znajdujņcej 
siň w granicy planu 

SzerokoŌń terenu obejmujņcego poszerzenie drogi 5.0 m 

2) - na terenach komunikacji zakazuje siň lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjņtkiem urzņdzeŊ 
technicznych dróg i zwiņzanych z utrzymaniem i obsługņ ruchu, 

- dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 
odrňbnych.  

 
Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 28. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nie-
ruchomoŌci wskutek uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w 
wysokoŌci 20%. 

§ 29. Dla terenu objňtego niniejszym planem 
traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mszczono-
wie nr XIX/151/04 z dnia 28 maja 2004r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 204, poz. 5457). 

 

§ 30.1. Przyjmuje siň sposób rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu okreŌlony 
w załņczniku nr 2. 

2. Przyjmuje siň sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŐņcej do zadaŊ własnych gminy 
okreŌlony w załņczniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Mszczonowa. 

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

§ 33. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzňdu Miejskiego w Mszczonowie. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Mszczonowie:  

Łukasz Koperski 
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 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Mszczonowie:  
Łukasz Koperski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 14 kwietnia 2011r. 

 

 

 
 

 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Mszczonowie:  
Łukasz Koperski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VIII/59/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 14 kwietnia 2011r. 

 

 
 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Mszczonowie:  

Łukasz Koperski 
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