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UCHWAŁA Nr X/45/2011 

RADY GMINY TCZÓW 

 z dnia 29 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 58 ust. 1, w związku z art. 62 ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Tczowie 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się nazwę Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Tczowie na Zespół Szkół w 
Tczowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Tczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy:  

Piotr Woźniak 
45 62
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UCHWAŁA Nr X/74/11 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew  

dla rejonu ulicy Traugutta. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z późniejszymi 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 zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z późniejszymi zmianami) w związku z 
uchwałą nr LVIII/553/10 Rady Miejskiej w Socha-
czewie z dnia 29 czerwca 2010r. stwierdzając 
zgodność z obowiązującym „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Sochaczew” Rada Miejska w 
Sochaczewie uchwala co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dotyczący fragmentu 

miasta oznaczonego na rysunku planu, będą-
cym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
symbolami: 1.15 KDd, 1.16 U i 1.17 U. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami za-
wartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej i cytowa-
nej w podstawie niniejszej uchwały ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przy czym z uwagi na niewystępowanie proble-
matyki, plan nie określa: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów - terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych; 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej; 
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3) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych; 

4) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały będą-
cymi jej integralną częścią są: 

1) część graficzna (rysunek planu w skali 1: 1000 
stanowiący załącznik nr 1) obejmująca nastę-
pującą treść: 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania, 

c) obowiązujące linie zabudowy, 

d) charakterystyczne wymiary, 

e) położenie „budynku głównego byłej mle-
czarni”, 

f) położenie „kamienicy Traugutta 15”, 

g) granice korytarzy elektroenergetycznych; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące uwag do projektu 
planu, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3. 

4. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Miejskiej w Sochaczewie, 
o ile z treści uchwały nie wynika inaczej; 

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załącznikami), o 
ile z treści uchwały nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokościowej stanowiącej załączniki nr 1 
do uchwały; 

4) obszarze – należy przez to rozumieć teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania i oznaczony symbolem liczbo-
wo-literowym; 

5) przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) przeznaczeniu terenu – należy przez to ro-
zumieć ustalony planem zespół działań 
możliwych do realizacji w obszarze na wa-
runkach opisanych w tekście planu; 

7) funkcji podstawowej – należy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia (funkcji) tere-

nu, które powinno przeważać na danym te-
renie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi; 

8) funkcji uzupełniającej – należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie (funkcję) terenu inne 
niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbo-
gaca przeznaczenie podstawowe; 

9) obowiązującej linii zabudowy:- należy przez 
to rozumieć linię wyznaczającą usytuowa-
nie ściany tworzącej główną bryłę budynku; 
obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich, jak 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, 
podokienniki, doświetlacze, dotyczy nato-
miast schodów, balustrad; dopuszcza się 
cofnięcia (uskoki) w obowiązującej linii za-
budowy w przypadkach uzasadnionych po-
trzebą odpowiedniego kształtowania (roz-
rzeźbienia) elewacji frontowej budynku – w 
miejscach i na warunkach opisanych w tek-
ście planu; 

10) usługach poligonowych – należy przez to 
rozumieć taką działalność usługową, która 
wymaga składowania materiałów i towa-
rów na otwartym terenie; 

11) korytarzach elektroenergetycznych – należy 
przez to rozumieć tereny znajdujące się w 
strefie oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych, których granice pokazane zostały 
na rysunku planu symbolem graficznym; 

12) powierzchni handlowej – należy przez to 
rozumieć tę część ogólnodostępnej po-
wierzchni lokalu handlowego, w której od-
bywa się bezpośrednia sprzedaż i ekspozy-
cja towarów, bez wliczania do niej po-
wierzchni zajętej przez pomieszczenia za-
plecza, t.j. pomieszczenia służące do odbio-
ru, przechowywania i przygotowywania 
towarów do sprzedaży, pomieszczenia ad-
ministracyjno – gospodarcze i bytowe, po-
mieszczenia sanitarne i techniczne, 

przy czym pojęcia i określenia użyte w planie, a 
wyżej nie zdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i 
zasadami interpretacji. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego, parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu 

§ 2. Obszar oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1.15 KDd, przeznacza się do realizacji 
drogi publicznej dojazdowej oraz ustala się na-
stępujące warunki i zasady jego zagospodaro-
wania: 
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1) w obrębie linii rozgraniczających obszaru, 

oprócz obiektów drogowych, dopuszcza się 
realizację zieleni dekoracyjnej, miejsc parkin-
gowych, infrastruktury technicznej wszyst-
kich rodzajów oraz innych obiektów budow-
lanych niebędących budynkami i urządzeń 
budowlanych, pod warunkiem zachowania 
przepisów szczególnych oraz pozostałych 
ustaleń planu; 

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
ustala się według rysunku planu; 

3) szerokość jezdni ustala się na minimum 
5,0m. 

§ 3. Obszar oznaczony na rysunku planu 
symbolem: 1.16 U przeznacza się do realizacji 
zabudowy usługowej – jako funkcji podstawo-
wej oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodar-
czej i garaży – jako funkcji uzupełniającej, oraz 
ustala się następujące warunki i zasady jego 
zagospodarowania: 

1. Zabudowę usługową lub usługowo-
mieszkaniową usytuowaną w obowiązują-
cej linii zabudowy od strony ul. Traugutta 
realizować w formie budynków o wysoko-
ści w przedziale od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym ustala się: 

1) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzoną od średniego poziomu 
terenu przed elewacją frontową budyn-
ku) maksymalnie 0,5m; 

2) wysokość elewacji frontowej 7,5m ÷ 
11,0m; 

3) wysokość głównej kalenicy 9,0m ÷ 
12,5m; 

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe  
o kącie nachylenia połaci dachowych  
10° ÷ 20°. 

2. Zabudowę usługową lub usługowo-
mieszkaniową usytuowaną w obowiązują-
cej linii zabudowy od strony ul. Reymonta 
(poza budynkiem narożnym przylegającym 
jednocześnie do ul. Traugutta) utrzymać 
według stanu istniejącego o wysokości trzy 
i pół kondygnacji nadziemnych, przy czym 
ustala się: 

1) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzoną od średniego poziomu 
terenu przed elewacją frontową budyn-
ku) maksymalnie 0,5m; 

2) wysokość elewacji frontowej 11,60m; 

3) wysokość głównej kalenicy 13,60mm; 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowych 10° ÷ 20°. 

3. Nie dopuszcza się sytuowania zabudowy 
gospodarczej lub garażowej w obowiązują-
cej linii zabudowy. 

4. Zabudowę usługową, usługowo-
mieszkaniową, mieszkaniową, gospodarczą 
i garaże, nie usytuowaną w obowiązującej 
linii zabudowy, lecz cofniętą w głąb działki 
w postaci drugiego rzędu zabudowy, reali-
zować w formie budynków o wysokości w 
przedziale od jednej do trzech kondygnacji 
nadziemnych przy czym ustala się: 

1) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzoną od średniego poziomu 
terenu przed elewacją frontową budyn-
ku) maksymalnie 0,5m; 

2) wysokość elewacji frontowej do 11,0m; 

3) wysokość głównej kalenicy do 12,5m; 

4) dachy jedno, dwu lub wielospadowe 
o kącie nachylenia połaci dachowych  
10° ÷ 20°. 

5. Zagospodarowanie terenu każdej działki 
budowlanej musi uwzględniać pełne pokry-
cie potrzeb w zakresie parkowania pojaz-
dów związanych z usytuowanymi na niej 
mieszkaniami oraz z funkcjonowaniem 
usług, a w szczególności dla samochodów 
osobowych należy zapewnić miejsca posto-
jowe co najmniej w liczbie będącej sumą 
liczb wyliczonych według następujących 
wskaźników: 

1) 1 stanowisko na każdych 10 zatrudnio-
nych; 

2) 1 stanowisko na każde 10 miejsc w 
obiektach świadczących usługi kultural-
ne, rekreacyjne i gastronomiczne; 

3) 1 stanowisko na każde 50m2 powierzchni 
użytkowej lokali usługowych, lecz nie 
mniej niż 1 stanowisko na 1 lokal usłu-
gowy; 

4) 1 stanowisko na każde 1 mieszkanie, 

przy czym miejsca postojowe mają być zlo-
kalizowane w granicach działki budowlanej 
(lub działek budowlanych objętych jedną 
inwestycją). 

6. Ustala się sytuowanie budynków usługo-
wych i usługowo-mieszkalnych usytuowa-
nych w obowiązującej linii zabudowy, bez-
pośrednio w granicach z sąsiednimi dział-
kami, przy zachowaniu innych ustaleń pla-
nu. 

7. Zakazuje się usług poligonowych. 

8. Dopuszcza się zachowanie dotychczasowej 
funkcji istniejących budynków mieszkal-
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nych z możliwością nadbudowy i rozbudo-
wy z uwzględnieniem obowiązującej linii 
zabudowy oraz innych ustaleń planu. 

9. Wielkość wskaźnika łącznej powierzchni 
zabudowy budynków w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej (lub działek 
budowlanych objętych jedną inwestycją) 
ustala się na maksimum 50%, przy czym na 
działkach, na których istniejący na dzień 
uchwalenia planu wskaźnik ten jest równy 
lub większy od 50% dopuszcza się jego 
zwiększenie dodatkowo o nie więcej niż 
15%. 

10. Istniejące w obszarze na dzień uchwalenia 
planu obiekty usługowe i mieszkaniowe nie 
spełniające wszystkich warunków zabudo-
wy i zagospodarowania ustalonych niniej-
szym planem przeznacza się do adaptacji. 

§ 4. Obszar oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1.17 U przeznacza się do realizacji 
zabudowy usługowej – jako funkcji podstawo-
wej oraz zabudowy mieszkaniowej, gospodar-
czej i garaży – jako funkcji uzupełniającej oraz 
ustala się następujące warunki i zasady jego 
zagospodarowania: 

1. Realizacja zagospodarowania dotyczyć mu-
si kompleksowo całego obszaru oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1.17 U; 
wyklucza się realizację zagospodarowania 
tylko na fragmencie tego obszaru. 

2. Dopuszcza się realizację w obszarze usług 
handlu w postaci wydzielonych w budynku 
usługowym przegrodami budowlanymi po-
jedynczych lokali handlowych tworzących 
galerię handlową, przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń planu. 

3. Zabudowę usługową usytuowaną w obo-
wiązującej linii zabudowy (poza budynkiem 
głównym byłej mleczarni) należy realizować 
co najmniej na całej długości obowiązującej 
linii zabudowy od strony ulicy Traugutta i 
na głębokość co najmniej 9,0m w formie 
budynków o wysokości w przedziale od 
dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, 
przy czym ustala się: 

1) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzoną od średniego poziomu 
terenu przed elewacją frontową budyn-
ku) maksymalnie 0,5m; 

2) wysokość elewacji frontowej - do 12,0m; 

3) wysokość głównej kalenicy - do 14,0m; 

4) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci 0° ÷ 20°. 

4. Dla pokazanego na rysunku planu budynku 
głównego byłej mleczarni ustala się: 

1) wysokość elewacji frontowej – bez 
zmian (według stanu istniejącego); 

2) wysokość głównej kalenicy – do 12,5m; 

3) dach wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci 0° ÷ 20°. 

5. Nie dopuszcza się sytuowania zabudowy 
gospodarczej lub garażowej w obowiązują-
cej linii zabudowy. 

6. Zakazuje się usług poligonowych. 

7. Zabudowę gospodarczą i garaże realizować 
w formie budynków o wysokości w prze-
dziale od jednej do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, przy czym ustala się: 

1) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzoną od średniego poziomu 
terenu przed elewacją frontową budyn-
ku) maksymalnie 0,5m; 

2) wysokość elewacji frontowej do 12,0m; 

3) wysokość głównej kalenicy do 14,0m; 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci 0° ÷ 20°. 

8. W trakcie realizacji nowego zagospodaro-
wania w obszarze 1.17 U nakazuje się za-
adaptowanie do nowej funkcji obszaru, ist-
niejącego i pokazanego na rysunku planu 
budynku głównego byłej mleczarni. Za-
chowaniu podlegają ściany zewnętrzne bu-
dynku, artykulacja elewacji i detal elewacji. 
Dopuszcza się nadbudowę budynku, usu-
nięcie przybudówek, wykonanie podcieni w 
parterze i zmiany w podziałach wewnętrz-
nych. 

9. Wielkość łącznej powierzchni zabudowy 
budynków usługowych w stosunku do po-
wierzchni obszaru ustala się na maksimum 
50%, a wielkość łącznej powierzchni zabu-
dowy budynków usługowych, gospodar-
czych i garażowych ustala się na maksi-
mum 65%. 

10. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
jako towarzyszącą (o charakterze służbo-
wym), wyłącznie w ramach kubatury zabu-
dowy usługowej, przy czym udział po-
wierzchni użytkowej pomieszczeń miesz-
kalnych nie może przekroczyć 3% po-
wierzchni użytkowej wszystkich budynków 
w obszarze. 
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11. W obrębie korytarzy elektroenergetycznych 

dopuszcza się realizację tylko budynków nie 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi z za-
chowaniem przepisów szczególnych; po li-
kwidacji lub przebudowie linii (n.p. poprzez 
skablowanie) niniejsze ograniczenia w za-
budowie nie obowiązują. 

12. Zagospodarowanie terenu musi uwzględ-
niać pełne pokrycie potrzeb w zakresie par-
kowania pojazdów związanych z funkcjo-
nowaniem usług i ewentualnej realizacji 
mieszkań w formie parkingów naziemnych, 
podziemnych lub wielopoziomowych, a w 
szczególności dla samochodów osobowych 
należy zapewnić miejsca postojowe co 
najmniej w liczbie będącej sumą liczb wyli-
czonych według następujących wskaźni-
ków: 

1) 2 stanowiska na każdych 10 zatrudnio-
nych; 

2) 2 stanowiska na każde 10 miejsc w 
obiektach świadczących usługi kultural-
ne, rekreacyjne i gastronomiczne; 

3) 2 stanowiska na każde 100m2 po-
wierzchni użytkowej obiektów usługo-
wych; 

4) 1 stanowisko na każde mieszkanie; 

przy czym miejsca postojowe mają być zlo-
kalizowane w obrębie obszaru. 

13. Realizacja zagospodarowania wymaga 
uwzględnienia (oprócz pozostałych ustaleń 
planu) następujących elementów i warun-
ków: 

1) zieleni towarzyszącej o funkcjach este-
tycznych wraz z elementami małej archi-
tektury i systemem dróg wewnętrznych; 

2) ujednoliconego systemu informacji wi-
zualnej i reklamowej; 

3) akcentowania formami przestrzennymi 
stref wejściowych budynków; 

4) uporządkowanego rytmu podziałów, z 
zastosowaniem modularności na elewa-
cjach budynków od strony drogi pu-
blicznej w nawiązaniu do istniejących 
budynków: budynku głównego byłej 
mleczarni lub kamienicy „Traugutta 15”; 

5) wzajemnego usytuowania budynków 
według czytelnej kompozycji przestrzen-
nej; 

6) nawiązania w detalu i artykulacji elewa-
cji frontowej budynków do niektórych 
istniejących elementów elewacji fronto-
wej budynku głównego byłej mleczarni –

kształtu i rytmu okien piętra i łuków par-
teru; 

7) wykluczenia materiałów elewacyjnych 
niskiej jakości, a w szczególności stan-
dardowych blach trapezowych, sidingu, 
stolarki plastikowej. 

14. Dopuszcza się do dwóch cofnięć (uskoków) 
w obowiązującej linii zabudowy na odcinku 
od budynku głównego byłej mleczarni do 
kamienicy „Traugutta 15” na długości łącz-
nej nie przekraczającej 15% długości tego 
odcinka (odległości pomiędzy budynkami), 
przy czym cofnięcia te winny służyć wyeks-
ponowaniu fragmentu północnej ściany 
budynku głównego byłej mleczarni i 
optycznego oddzielenia budynku w obsza-
rze 1.17 U od kamienicy „Traugutta 15”. 

15. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru 
poprzez co najwyżej dwa zjazdy z drogi 
gminnej (ul. Traugutta) oraz co najwyżej 
dwa zjazdy z drogi publicznej dojazdowej w 
obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1.15 KDd. 

16. Dopuszcza się adaptację istniejących w 
obszarze budynków na cele zgodne z usta-
leniami planu z możliwością ich nadbudo-
wy i rozbudowy uwzględniających pozosta-
łe ustalenia planu. 

17. Ustala się realizowanie budynków usługo-
wych i usługowo-mieszkalnych, usytuowa-
nych w obowiązującej linii zabudowy, bez-
pośrednio w granicach z sąsiednimi dział-
kami, przy zachowaniu innych ustaleń pla-
nu. 

18. Dopuszcza się sytuowanie budynków, par-
kingów i dróg wewnętrznych w styczności 
ze wschodnią linią rozgraniczającą obszaru, 
przy zachowaniu innych ustaleń planu. 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony środowiska, przyrody,  
dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 5. Dla obszarów objętych planem ustala się 
następujące warunki i wymagania w zakresie 
ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: 

1) w obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.16 U i 1.17 U zakazuje się reali-
zacji nowych obiektów, nie będących obiek-
tami infrastruktury technicznej, mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów szczególnych i to zarów-
no tych „mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko” jak i tych, „mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
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dowisko”, za wyjątkiem sieci i urządzeń z za-
kresu łączności publicznej spełniających wy-
mogi przepisów szczególnych; 

2) ponadnormatywna uciążliwość innych niż 
wymienione w pkt 1 obiektów budowlanych, 
za wyjątkiem spełniających wymogi przepi-
sów szczególnych sieci i urządzeń z zakresu 
łączności publicznej, nie może wykraczać po-
za granice terenu, do którego inwestor (za-
rządca) ma tytuł prawny; w tym celu wzdłuż 
granic obszarów dopuszcza się realizację nie 
tylko zieleni izolacyjnej, lecz także technicz-
nych urządzeń ochrony przed uciążliwościa-
mi na tyle skutecznych, aby warunek ten 
mógł być dotrzymany; 

3) w obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.16 U i 1.17 U dopuszczalny po-
ziom hałasu powodowanego przez obiekty 
usługowe nie może przekroczyć poziomu 
określonego przepisami o dopuszczalnym 
poziomie hałasu w środowisku dla obszarów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

4) ze względu na specyfikę położenia obszarów 
objętych planem (daleko od obiektów zabyt-
kowych, w tym także daleko od stanowisk ar-
cheologicznych stwierdzonych w ramach Ar-
cheologicznego Zdjęcia Polski – AZP, a także 
daleko od zdefiniowanych w ustawie dóbr 
kultury współczesnej) nie występuje potrzeba 
formułowania warunków zagospodarowania 
w celu ochrony tych wartości; niemniej jed-
nak w przypadku natrafienia w trakcie robót 
ziemnych na przedmioty mające w oczywisty 
sposób cechy zabytkowe należy roboty prze-
rwać, powiadomić o tym Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków Delegatura w Płocku i do 
czasu podjęcia przez ten Urząd stosownej 
decyzji robót ziemnych nie wznawiać; 

5) dla obszarów oznaczonych symbolami 1.16 U 
i 1.17 U ustala się minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej (lub działek 
budowlanych objętych jedną inwestycją) w 
wielkości minimum 5%. 

Rozdział IV 
Ustalenia dotyczące zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 6. Dla obszarów oznaczonych symbolami 
1.16 U i 1.17 U ustala się następujące warunki i 
zasady scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się granic obszarów wymaga-
jących obowiązkowo przeprowadzenia scale-
nia i podziału nieruchomości w rozumieniu 
przepisów szczególnych; 

2) ustala się możliwość łączenia i podziału na 
działki budowlane wyłącznie nieruchomości 

w obszarze 1.16 U pod warunkiem zachowa-
nia przepisów szczególnych, pozostałych 
ustaleń planu, przy zachowaniu następują-
cych warunków: 

a) zakazuje się wydzielania działek nie po-
siadających bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej, za wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wydzielenie działki służy powiększe-
niu innej działki posiadającej dostęp do 
drogi publicznej, 

b) minimalną powierzchnię każdej nowo wy-
dzielanej działki budowlanej ustala się na 
600m2, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wy-
dzielenie działki służy powiększeniu przy-
ległej działki budowlanej, 

c) kąt położenia granic wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego drogi pu-
blicznej lub wewnętrznej winien się zawie-
rać pomiędzy 70° a 110°, a minimalna sze-
rokość frontu działki winna wynosić 
16,00m, 

d) w wyniku podziału nieruchomości na 
działki budowlane, należy zachować war-
tości użytkowe zgodne z przeznaczeniem 
w planie wszystkich fragmentów nieru-
chomości podlegającej podziałowi, z za-
chowaniem pozostałych ustaleń planu. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów  
infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 7. Dla obszarów oznaczonych symbolami 
1.16 U i 1.17 U ustala się następujące warunki i 
wymagania dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji: 

1) w oparciu o istniejące i projektowane na te-
renie miasta sieci infrastruktury technicznej 
ustala się docelowe wyposażenie obszarów 
w następujące sieci: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetyczną i oświetleniową, 

d) telekomunikacyjną, 

e) gazową, 

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 utrzyma-
nie istniejących sieci infrastruktury technicz-
nej oraz realizację sieci i przyłączy infrastruk-
tury technicznej wg potrzeb przy zachowaniu 
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przepisów szczególnych, przy czym nowe 
sieci z zakresu tej infrastruktury lokalizować 
należy w pasach drogowych dróg publicz-
nych, a także w pasach terenu pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogi a obowiązującą linią 
zabudowy linią zabudowy przy zachowaniu 
przepisów szczególnych; 

3) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
odstępstwo od zasady określonej w pkt 2 t. j. 
dopuszcza się budowę urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej wewnątrz terenu ogra-
niczonego pokazaną na rysunku planu obo-
wiązującą linią zabudowy, w uzgodnieniu z 
właścicielem terenu; 

4) wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektrycz-
ną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji 
innych urządzeń infrastruktury technicznej 
wymagają uzyskania warunków technicznych 
od właściwych operatorów sieci tej infra-
struktury; 

5) w uzasadnionych przypadkach zaistnienia 
kolizji projektowanych elementów zagospo-
darowania z istniejącą w obrębie obszarów 
objętych niniejszym planem infrastrukturą 
techniczną należy przebudować kolidujące 
fragmenty infrastruktury technicznej na wa-
runkach operatorów sieci tej infrastruktury; 

6) ustala się zasadę gromadzenia odpadów 
stałych o charakterze komunalnym w indy-
widualnych pojemnikach przystosowanych 
do segregacji tych odpadów z ich okreso-
wym wywozem w ramach systemu utylizacji 
odpadów miasta Sochaczew, a także zasadę, 
że ewentualne odpady niebezpieczne (w ro-
zumieniu przepisów szczególnych), podlega-
ją utylizacji przez specjalistyczne jednostki 
utylizacji działające w oparciu o przepisy od-
rębne; 

7) ustala się zaopatrzenie obszarów objętych 
niniejszym planem w gaz ziemny gazocią-
gami średniego ciśnienia, na warunkach 
określonych przez operatora sieci gazowej; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną ustala się: 

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych obiektów budowlanych w obszarach 
poprzez budowę linii elektroenergetycz-
nych SN i stacji transformatorowych wg 
potrzeb lub z istniejących napowietrznych 
linii elektroenergetycznych niskiego na-
pięcia 0,4kV, znajdujących się w granicach 
terenu objętego planem - z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

 

b) budowę kablowych linii elektroenerge-
tyczno-oświetleniowych niskiego napięcia 
0,4kV stosownie do potrzeb - z zachowa-
niem przepisów szczególnych, 

c) przystosowanie istniejących w obrębie 
obszarów linii elektroenergetycznych do 
wymagań przepisów szczególnych, 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej w ob-
szarze 1.17 U linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia 15 KV i stacji trans-
formatorowej 15kV/0,4kV; 

9) ustala się budowę sieci telekomunikacyjnych 
i przyłączenia do tych sieci na warunkach 
określonych przez lokalnych operatorów sie-
ci. 

§ 8. Przy zachowaniu pozostałych ustaleń 
planu dla obszaru oznaczonego symbolem 1.15 
KDd ustala się następujące warunki i wymaga-
nia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej i 
komunikacji: 

1) nakazuje się docelowe wyposażenie pasa 
drogowego drogi w obszarze co najmniej w 
kanalizację deszczową służącą odwodnieniu 
pasa drogowego oraz w instalację oświetle-
niową; dopuszcza się realizację innych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej przy zacho-
waniu przepisów szczególnych i pozostałych 
ustaleń planu; 

2) w uzasadnionych przypadkach zaistnienia 
kolizji projektowanych elementów zagospo-
darowania z istniejącą w obrębie obszaru in-
frastrukturą techniczną, należy przebudować 
kolidujące fragmenty infrastruktury technicz-
nej na warunkach operatorów sieci tej infra-
struktury. 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  

służącej naliczeniu opłaty z tytułu  
wzrostu wartości nieruchomości  

spowodowanego uchwaleniem planu 

§ 9. Dla obszarów objętych planem ustala się 
następujące stawki procentowe służące nalicze-
niu opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości spowodowanego uchwaleniem planu: 

1) dla obszarów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.16 U i 1.17 U – 20%; 

2) dla obszaru oznaczonego na rysunkach planu 
symbolem 1.15 KDd – 10%. 
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Rozdział VII 
Ustalenia dotyczące szczególnych  

warunków zagospodarowania  
oraz ograniczeń w użytkowaniu terenu 

§ 10. Dla obszarów objętych planem ustala 
się następujące szczególne warunki zagospoda-
rowania oraz ograniczenia w użytkowaniu tere-
nu: 

1) w obszarach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.16 U i 1.17 U maksymalna wy-
sokość budynków (łącznie z urządzeniami lo-
kalizowanymi na dachach budynków) i in-
nych obiektów budowlanych nie może być 
większa niż wynikająca z przepisów odręb-
nych określających warunki, jakie powinny 
spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w 
otoczeniu lotniska, t. j. nie może być większa 
niż 137 m n.p.m.; 

2) w obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1.16 U maksymalną powierzchnię 
handlową wydzielonego przegrodami bu-

dowlami pojedynczego lokalu handlowego 
ustala się na 200m2, przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń planu; 

3) w obszarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1.17 U maksymalną powierzchnię 
handlową wydzielonego przegrodami bu-
dowlami pojedynczego lokalu handlowego 
ustala się na 2000m2, przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń planu. 

Rozdział VIII 
Przepisy końcowe 

§ 11.1. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej Gminy – Mia-
sta Sochaczew. 

 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Jolanta Gonta 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/74/11 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 28 czerwca 2011r. 
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 Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
Jolanta Gonta 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29311 – Poz. 4563 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/74/11 

Rady Miejskiej w Sochaczewie 
z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, sporządzanym na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LVIII/553/10 w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Sochaczewie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) obejmują: 

1) wykup nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne – 121m2; 

2) utwardzenie dróg - 52m2. 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 
gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym podlega przepisom ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami), przy czym: 

1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budże-
cie Gminy Miasta Sochaczew na każdy rok; 

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy 
ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainte-
resowanymi inwestorami na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Jolanta Gonta 
45 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


