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UCHWAŁA Nr XII/92/11 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

 z dnia 24 pačdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w wykonaniu uchwały nr XXXIX/323/10 Rady 
Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Miĉsk Mazowiecki, stwier-
dzając zgodnoċć niniejszej zmiany planu z zapi-
sami studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania miasta Miĉsk Mazowiecki, 
uchwala sić co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy wstępne 

§ 1. Obszar objćty planem  

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Miĉsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą nr 
XX/223/04 Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki 
z dnia 19 lipca 2004r. opublikowaną w Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 223 z 2004r. poz. 
5975 dla 3 obszarów, których granice okreċla 
rysunek planu. 

2. Objćte niniejszą uchwałą ustalenia w grani-
cach okreċlonych jak wyďej, zwane są dalej 
zmianą miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Miĉsk Mazowiec-
ki, a w skrócie planem. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący 
załącznik nr 1 (plansze nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 
do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiące załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zakres stanowienia rysunku planu  

1. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 

 

1) granica obszaru objćtego planem; 

 

2) granica obszaru objćtego planem, bćdąca 
jednoczeċnie linią rozgraniczającą tereny 
o róďnym przeznaczeniu i róďnych zasa-
dach zagospodarowania;  

 

3) linia rozgraniczająca tereny o róďnym 
przeznaczeniu i róďnych zasadach zago-
spodarowania;  

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

5) oznaczenia i numery obszarów i terenów: 

a) (1)MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) (2)MN/U, (3)MN/U1, (3)MN/U2, 
(3)MN/U3 - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej, 

c) (1)KDL, (3)KDL - tereny dróg publicz-
nych – ulice lokalne, 

d) (1) KDD1, (1)KDD2, (3)KDD1, (3)KDD2 - 
tereny dróg publicznych – ulice dojaz-
dowe, 
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e) (3)KDW – tereny dróg wewnćtrznych, 

f) (3)K - tereny infrastruktury technicznej 
– kanalizacja. 

2. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu są 
elementami informacyjnymi planu (nie pod-
legają uchwaleniu): 

 

1) linie rozgraniczające dróg (ulic) połoďo-
nych poza obszarem objćtym planem 
ustalone w obowiązującym planie miej-
scowym;  

 

2) osie istniejących cieków wodnych;  

 

3) oċ kolektora kanalizacji sanitarnej o ċred-
nicy 160 mm;  

 

4) oċ sieci wodociągowej o ċrednicy 100mm.  

3. Ponadto charakter informacyjny mają sym-
bole i oznaczenia geodezyjne zawarte na 
mapie zasadniczej, na której wykonany został 
rysunek planu. 

4. (1) – liczba w nawiasie przed symbolami po-
szczególnych terenów oznacza numer obsza-
ru zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany planu. 

§ 3. Wyjaċnienie pojćć zawartych w tekċcie 
uchwały  

Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) przeznaczeniu terenu - naleďy przez to ro-
zumieć ustalenie rodzaju zabudowy, który 
moďe powstać na tym terenie; 

2) zasadach zagospodarowania terenu – nale-
ďy przez to rozumieć ustalenie linii zabudo-
wy, intensywnoċci zabudowy, powierzchni 
biologicznie czynnej, gabarytów obiektów, 
wysokoċci zabudowy, geometrii dachu, pa-
rametrów działek i zasad podziału nieru-
chomoċci, zasad ochrony i kształtowania: 
ładu przestrzennego, ċrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, przestrzeni publicznych, za-
sad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

3) linii rozgraniczającej tereny o róďnym prze-
znaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania – naleďy przez to rozumieć granicć 
pomićdzy terenami o przeznaczeniach jed-
noznacznie okreċlonych właċciwym sobie 
symbolem, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć zasadni-
czej bryły budynku w parterze od drogi, 
granicy działki lub innego obiektu, zgodnie 
z rysunkiem planu; poza tć linić mogą wy-
stawać jedynie takie fragmenty budynku jak 
schody, pochylnie, ganki, wejċcia, balkony, 
nadwieszone fragmenty wyďszych kondy-
gnacji, okapy i tym podobne; 

5) działce budowlanej - naleďy przez to rozu-
mieć działkć budowlaną, o której mowa 
w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami), to znaczy - nieruchomoċć 
gruntową lub działkć gruntu, której wiel-
koċć, cechy geometryczne, dostćp do drogi 
publicznej oraz wyposaďenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikają-
ce z odrćbnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego; 

6) działce ewidencyjnej - naleďy przez to ro-
zumieć działkć, o której mowa w § 9 ust. 1 
rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454); 

7) terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - naleďy przez to rozumieć teren 
przeznaczony pod budynki mieszkalne jed-
norodzinne, o których mowa w art. 3 pkt 2a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budow-
lane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze 
zmianami), z wyłączeniem szeregowych, 
wraz z towarzyszącymi obiektami małej ar-
chitektury, o których mowa w art. 3 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane, garaďami, bu-
dynkami gospodarczymi, dojazdami, doj-
ċciami i miejscami postojowymi, o których 
mowa w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 
2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
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z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), 
obiektami infrastruktury technicznej oraz 
zielenią towarzyszącą; 

8) terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy usługowej – naleďy 
przez to rozumieć teren przeznaczony pod 
budynki mieszkalne jednorodzinne, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), 
z wyłączeniem szeregowych, pod budynki, 
w których wykonuje sić usługi oraz pod bu-
dynki, w których wykonuje sić usługi i jest 
w nich jeden lokal mieszkalny, wraz z towa-
rzyszącymi obiektami małej architektury, 
o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy Pra-
wo budowlane, garaďami, budynkami go-
spodarczymi, dojazdami, dojċciami i miej-
scami postojowymi, o których mowa 
w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r. 
Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), 
obiektami infrastruktury technicznej oraz 
zielenią towarzyszącą; 

9) terenie dróg publicznych - naleďy przez to 
rozumieć teren przeznaczony pod drogi pu-
bliczne, w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) 
oraz rozporządzenia z dnia 2 marca 1999r. 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 
ze zmianami), wraz z obiektami infrastruk-
tury technicznej i zielenią towarzyszącą; 

10) terenie dróg wewnćtrznych – naleďy przez 
to rozumieć teren przeznaczony pod drogi 
nie bćdące drogami publicznymi, to znaczy 
dojċcia i dojazdy, o których mowa w § 14, 
15, 16 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 
2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), wraz 
z obiektami infrastruktury technicznej i zie-
lenią towarzyszącą; 

11) obiektach infrastruktury technicznej - naleďy 
przez to rozumieć obiekty budowlane w ro-
zumieniu art. 3 pkt 1 oraz urządzenia bu-
dowlane w rozumieniu w art. 3 pkt 9 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmia-
nami), słuďące zaopatrzeniu w wodć, od-
prowadzeniu ċcieków i wód opadowych, 
elektroenergetyce, ciepłownictwu, teleko-

munikacji, w tym stacje bazowe telefonii 
komórkowej; 

12) terenie infrastruktury technicznej - naleďy 
przez to rozumieć teren przeznaczony pod 
obiekty infrastruktury technicznej, wraz 
z dojazdami, dojċciami i miejscami posto-
jowymi dla samochodów i innych pojazdów 
oraz zielenią towarzyszącą; 

13) inwestycjach z zakresu infrastruktury tech-
nicznej – naleďy przez to rozumieć inwesty-
cje drogowe i (lub) inwestycje z zakresu re-
alizacji obiektów infrastruktury technicznej; 

14) usługach – naleďy przez to rozumieć wszel-
kie czynnoċci uznane za usługi w rozporzą-
dzeniu z dnia 29 pačdziernika 2008r. Rady 
Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług PKWiU (Dz.U. z 2008r. Nr 
207, poz. 1293 ze zmianami); 

15) inwestycji celu publicznego - naleďy przez 
to rozumieć inwestycjć, o której mowa 
w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami); 

16) przestrzeni publicznej - naleďy przez to ro-
zumieć obszar przestrzeni publicznej, okre-
ċlony w studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami); 

17) intensywnoċci zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć wskačnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, o którym mowa w art. 
15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami); 

18) powierzchni całkowitej zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć powierzchnić działki bu-
dowlanej zajćtą i (lub) przeznaczoną pod 
naziemne obiekty budowlane w rozumieniu 
art. 3 pkt 1 oraz urządzenia budowlane w 
rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. 
Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), w tym:  

a) powierzchnić zabudowy budynków 
(w stanie wykoĉczonym, to znaczy 
z uwzglćdnieniem tynków, okładzin, ba-
lustrad), wyznaczoną ich konturem w ro-
zumieniu § 63 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
z dnia 29 marca 2001r. Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 
z 2001r. Nr 38, poz. 454), 
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b) powierzchnić zajćtą i (lub) przeznaczoną 
pod schody zewnćtrzne, rampy, szklar-
nie, altany, szopy i inne obiekty małej 
architektury wyznaczoną ich konturem 
w rozumieniu jak wyďej, 

c) powierzchnić zajćtą i (lub) przeznaczoną 
pod utwardzone, niezapewniające natu-
ralnej wegetacji dojċcia, dojazdy i miej-
sca postojowe, 

d) powierzchnić zajćtą i (lub) przeznaczoną 
pod elementy aďurowe słuďące do wy-
konywania dojċć, dojazdów i miejsc po-
stojowych; 

19) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć wyłącznie nawierzchnić 
ziemną urządzoną, w sposób zapewniający 
naturalną wegetacjć, oraz wodć powierzch-
niową o dnie nieutwardzonym; do po-
wierzchni biologicznie czynnej nie wlicza 
sić powierzchni tarasów, balkonów, loggii, 
ċcian i dachów urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki oraz elementów aďu-
rowych słuďących do wykonywania dojċć, 
dojazdów i miejsc postojowych; 

20) gabarytach obiektów – naleďy przez to ro-
zumieć liczbć kondygnacji i szerokoċć fron-
tu budynków; 

21) kondygnacji – naleďy przez to rozumieć 
kondygnacje, o których mowa w § 3 pkt 16, 
17, 18 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 
2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami); 

22) wysokoċci zabudowy - naleďy przez to ro-
zumieć wysokoċć budynku, o której mowa 
w § 6 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 
2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami); 

23) geometrii dachu – naleďy przez to rozumieć 
kąt nachylenia połaci dachowych; 

24) froncie działki - naleď przez to rozumieć 
czćċć działki, o której mowa w § 2 pkt 5 roz-
porządzenia z dnia 26 sierpnia 2003r. Mini-
stra Infrastruktury w sprawie sposobu usta-
lania wymagaĉ dotyczących nowej zabu-
dowy i zagospodarowania terenu w przy-
padku braku miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. 
Nr 164, poz. 1588); 

25) froncie budynku – naleďy przez to rozumieć 
ċcianć budynku, usytuowaną wzdłuď frontu 
działki; 

26) lokalu – naleďy przez to rozumieć lokal 
mieszkalny oraz lokal przeznaczony na inne 
cele, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994r. o własnoċci lokali (Dz.U. 
z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami); 

27) powierzchni uďytkowej lokalu - naleďy przez 
to rozumieć powierzchnić okreċloną w § 63 
ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 
2001r. Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 
454) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 
oraz art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze 
zmianami); 

28) ciekach wodnych – naleďy przez to rozu-
mieć cieki naturalne oraz rowy, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. 
Nr 239, poz. 2019 ze zmianami); cieków 
wodnych w rozumieniu niniejszej uchwały 
nie stanowią rowy odwadniające drogi, 
o których mowa w § 102 rozporządzenia 
z dnia 2 marca 1999r. Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami); 

29) uciąďliwoċci - naleďy przez to rozumieć 
przekroczenie dopuszczonych prawem 
norm hałasu, wibracji i pól elektromagne-
tycznych oraz przekroczenie dopuszczonych 
prawem norm dotyczących wprowadzania 
zanieczyszczeĉ do powietrza, wód, gleby, 
ziemi; 

30) wielofunkcyjnoċci terenów zdefiniowanych 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz zabudowy usługowej 
i oznaczonych na rysunku planu symbolami 
(2)MN/U, (3)MN/U1, (3)MN/U2, (3)MN/U3 – 
naleďy przez to rozumieć teren, na którym 
moďna realizować jeden ze wskazanych w 
§ 3 pkt 8 niniejszej uchwały rodzajów bu-
dynków, dwa, albo wszystkie wskazane ro-
dzaje budynków jednoczeċnie, pod warun-
kiem, ďe bez wzglćdu na to, który z nich sić 
realizuje zasady zagospodarowania terenu 
są jednakowe; 

31) miejscach postojowo – garaďowych – nale-
ďy przez to rozumieć miejsca do parkowania 
połoďone w garaďu lub (i) na powierzchni 
terenu. 
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Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

§ 4. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-
niczające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania 

Ustala sić, ďe w ramach obszarów objćtych 
zmianą planu wyróďnia sić tereny o róďnym 
przeznaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania. Szczegółowe ustalenia zawiera Roz-
dział 3 i rysunek planu.  

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego  

1. Ustala sić ďe, ochrona i kształtowanie ładu 
przestrzennego polega na respektowaniu 
uwarunkowaĉ i wymagaĉ, o których mowa 
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), zachowaniu w moďliwie najwićk-
szym stopniu dotychczasowego przeznacze-
nia i sposobu zagospodarowania terenu oraz 
dokonaniu zmian tam, gdzie wymagają tego 
nowe uwarunkowania społeczno – gospo-
darcze. 

2. Tam gdzie nie jest to sprzeczne z nowymi 
uwarunkowaniami społeczno – gospodar-
czymi, ustala sić zasady ochrony ładu prze-
strzennego, polegające na zachowaniu do-
tychczasowych: 

1) przeznaczenia terenów pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną; 

2) gabarytów wysokoċci i geometrii dachów 
dla zabudowy projektowanej; 

3) linii zabudowy, szerokoċci frontów działek 
i układu drogowego. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego, polegające na: 

1) ustanowieniu wielofunkcyjnoċci terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
(2)MN/U, (3)MN/U1, (3)MN/U2, (3)MN/U3; 

2) zmianie układu drogowego, celem uła-
twienia funkcjonowania przyległych tere-
nów; 

3) zmniejszeniu szerokoċci frontów działek 
i ich minimalnej powierzchni, powierzchni 
biologicznie czynnej oraz zmianie linii za-
budowy, tam gdzie wymagają tego nowe 
uwarunkowania społeczno-gospodarcze; 

4) zakazie lokalizowania noċników reklamo-
wych na drzewach, na obiektach małej ar-
chitektury; 

 

5) nakazie, aby urządzenia techniczne takie 
jak szafki energetyczne, gazowe i teleko-
munikacyjne zostały wkomponowane 
w ogrodzenia lub inne obiekty budowlane; 

6) zakazie lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowych w liniach rozgrani-
czających dróg oraz nakazie umieszczania 
w tych liniach obiektów małej architektury 
takich jak kosze na ċmieci, oċwietlenie. 

§ 6. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego  

1. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) uciąďliwoċć wykonywanych usług oraz in-
frastruktury technicznej musi zamykać sić 
w granicach terenu, do którego powodu-
jący uciąďliwoċć ma tytuł prawny; 

2) obowiązek zastosowania odpowiednich 
ċrodków mających na celu zachowanie 
dopuszczalnego przepisami prawa i nor-
mami poziomu hałasu w budynkach prze-
znaczonych na pobyt ludzi; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami (1)MN, (2)MN/U, (3)MN/U1, 
(3)MN/U2, (3)MN/U3 naleďy utrzymać do-
puszczalny poziom hałasu taki jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową, o których mowa w art. 113 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony ċrodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150 ze zmianami); 

4) zakazuje sić wycinania i uszkadzania ist-
niejących drzew z wyjątkiem przypadków 
wycinki wynikającej z koniecznoċci doko-
nania zabiegów pielćgnacyjnych i realiza-
cji ustaleĉ planu; 

5) nakazuje sić kompensacjć przyrodniczą 
w postaci nasadzeĉ – jedno drzewo wycić-
te – dwa posadzone; 

6) nakazuje sić ochronć przez zasypaniem, 
zawćďaniem i zaċmiecaniem istniejących 
cieków wodnych; 

7) dopuszcza sić przełoďenie cieków wod-
nych w inne miejsce oraz poprowadzenie 
pod ziemią w postaci rurociągów, pod wa-
runkiem zachowania przepływu wody; 
ustalenia szczegółowe zawiera Rozdział 3; 

8) zakazuje sić budowy obiektów budowla-
nych wymagających fundamentów na ro-
wach poprowadzonych w rurociągach. 

2. Stwierdza sić, ďe na obszarach objćtych gra-
nicami planu nie wystćpują obszary ograni-
czonego uďytkowania oraz strefy przemysło-
we w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001r. 
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Prawo ochrony ċrodowiska (Dz.U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 ze zmianami). Jeďeli w trakcie 
realizacji ustaleĉ planu zostanie ustanowiony 
obszar ograniczonego uďytkowania, albo 
strefa przemysłowa to wszelkie prace na tym 
obszarze, albo w tej strefie wolno prowadzić 
tylko w uzgodnieniu z właċciwym w sprawie 
organem. 

3. Stwierdza sić, ďe na obszarach objćtych gra-
nicami planu nie wystćpują obiekty poddane 
szczególnym formom ochrony przyrody 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 
151, poz. 1220 ze zmianami). Jeďeli w trakcie 
realizacji ustaleĉ planu dany obiekt zostanie 
objćty ochroną z mocy obowiązujących prze-
pisów o ochronie przyrody, to wszelkie prace 
z nim związane wolno prowadzić tylko 
w uzgodnieniu z właċciwym w sprawie orga-
nem. 

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

1. Stwierdza sić, ďe na obszarach objćtych gra-
nicami planu: 

1) nie wystćpują formy ochrony zabytków 
takie jak „zabytki”, „pomnik historii”, 
„park kulturowy” oraz nie ma obiektów 
wpisanych do ewidencji zabytków; 

2) nie znaleziono podstaw do uznania jakie-
gokolwiek obiektu za dobro kultury 
współczesnej. 

2. Jeďeli w trakcie realizacji ustaleĉ planu dany 
obiekt zostanie uznany za podlegający 
ochronie z mocy ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze 
zmianami), to wszelkie prace związane z tym 
obiektem oraz w otoczeniu niezbćdnym do 
jego ochrony wolno prowadzić tylko 
w uzgodnieniu z właċciwym w sprawie orga-
nem. 

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych  

Stwierdza sić, ďe na obszarach objćtych grani-
cami planu nie wystćpują okreċlone w studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obszary przestrzeni publicznej 
oraz inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskačniki zagospodarowania terenu, maksy-
malna i minimalna intensywnoċć zabudowy 
jako wskačnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowla-
nej, minimalny udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej, maksymalna wy-
sokoċć zabudowy, minimalna liczba miejsc do 
parkowania i sposób ich realizacji oraz linie za-
budowy i gabaryty obiektów  

1. Ustaleniom planu podlegają nastćpujące 
zasady kształtowania zabudowy i wskačniki 
zagospodarowania terenu: 

1) intensywnoċć zabudowy, wyraďona 
w procentach jako wskačnik powierzchni 
całkowitej zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej, przyjmując za 100% 
powierzchnić działki budowlanej; 

2) powierzchnia biologicznie czynna, wyra-
ďona w procentach, w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej, przyjmując 
za 100% powierzchnić działki budowlanej; 

3) wysokoċć zabudowy; 

4) liczba miejsc do parkowania i sposób ich 
realizacji; 

5) linie zabudowy; 

6) gabaryty obiektów; 

7) geometria dachu. 

2. Ustala sić, ďe: 

1) linie zabudowy okreċla rysunek planu; 

2) ustalenia szczegółowe dotyczące inten-
sywnoċci zabudowy, powierzchni biolo-
gicznie czynnej, wysokoċci zabudowy, ga-
barytów i geometrii dachów zawiera Roz-
dział 3; 

3) ustalenia szczegółowe dotyczące miejsc 
do parkowania i sposobu ich realizacji za-
wiera § 13. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takďe naraďonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďo-
nych osuwaniem sić mas ziemi  

1. Stwierdza sić, ďe na obszarach objćtych pla-
nem nie wystćpują tereny górnicze, tereny 
naraďone na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz tereny zagroďone osuwaniem sić mas 
ziemnych. 

2. Pozostałe ustalenia dotyczące terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie przepisów odrćbnych, zawierają § 6 
i § 7. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym  
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1. Ustala sić nastćpujące zasady i warunki po-

działu nieruchomoċci, celem umoďliwienia 
uzyskania działek budowlanych o parame-
trach zgodnych z ustaleniami planu: 

1) moďliwoċć podziału istniejących w dniu 
uchwalenia planu działek ewidencyjnych 
przy uwzglćdnieniu zasad wynikających 
z ustaleĉ planu i pod warunkiem zapew-
nienia dostćpu do drogi publicznej dla 
kaďdej działki oraz moďliwoċci wykonania 
dla kaďdej z nich indywidualnych przyłączy 
do infrastruktury technicznej; 

2) moďliwoċć scalenia działek ewidencyj-
nych; 

3) moďliwoċć scalenia działek ewidencyjnych 
w celu dokonania ich ponownego podzia-
łu; 

4) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego: 

a) w przypadku scalenia sąsiednich dzia-
łek ewidencyjnych dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowego kąta, 

b) w przypadku całkowicie nowej parcela-
cji kąt zbliďony do kąta prostego. 

2. Szerokoċć frontu i powierzchnić działek bu-
dowlanych powstałych po wejċciu w ďycie 
planu okreċla Rozdział 3. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy  

Ustala sić nastćpujące szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów oraz ich uďytkowa-
nia: 

1) dopuszcza sić remonty, przebudowć, rozbu-
dowć i nadbudowć obiektów budowlanych, 
powstałych przed wejċciem w ďycie planu, o 
ile nie uniemoďliwia to wprowadzenia usta-
leĉ planu na działkach sąsiednich, nawet je-
ďeli:  

a) ich sposób uďytkowania jest inny niď usta-
lone w niniejszym planie przeznaczenie te-
renu, na którym stoją, 

b) znajdują sić w czćċci lub w całoċci pomić-
dzy wyznaczonymi w planie liniami zabu-
dowy a liniami rozgraniczającymi dróg; 

2) dopuszcza sić wykonanie nowych obiektów 
budowlanych na działkach ewidencyjnych, 
powstałych przed wejċciem w ďycie planu, 
nawet jeďeli mają parametry inne niď ustalo-
ne w planie parametry działek budowlanych:  

a) o ile nie uniemoďliwia to wprowadzenia 
ustaleĉ planu na sąsiednich działkach bu-
dowlanych, 

b) nie narusza ustaleĉ dotyczących sytuowa-
nia budynków wzglćdem granic sąsied-
nich działek budowlanych, wynikających 
z ustaleĉ planu oraz rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. 
Nr 75, poz. 690 ze zmianami); 

3) nie ustanawia sić całkowitego zakazu zabu-
dowy dla ďadnego z terenów,  

4) dopuszcza sić powstanie dodatkowych dróg 
wewnćtrznych, nieoznaczonych na rysunku 
planu;  

5) dopuszcza sić wysokoċć wićkszą niď 10m dla 
obiektów budowlanych, nie bćdących bu-
dynkami, a bćdących obiektami infrastruktu-
ry technicznej, takimi jak maszty, anteny oraz 
inne obiekty o podobnym charakterze, z za-
strzeďeniem przepisów odrćbnych; wysokoċć 
pozostałej zabudowy okreċlono w Rozdziale 
3 niniejszej uchwały;  

6) wysokoċcią i kształtem ogrodzenia naleďy 
nawiązywać do ogrodzeĉ istniejących lub 
projektowanych na terenach sąsiednich.  

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

1. Ustala sić, ďe wszystkie obszary objćte pla-
nem mają zapewnioną obsługć komunika-
cyjną z dróg publicznych i dróg wewnćtrz-
nych objćtych tym planem albo z dróg pu-
blicznych i dróg wewnćtrznych połoďonych 
na terenach sąsiednich i objćtych innymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunika-
cji: 

1) obowiązek powiązania układu komuni-
kacyjnego objćtego planem z układem 
istniejącym i z układem ustalonym 
w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Miĉsk Ma-
zowiecki; ustalenia szczegółowe zawiera 
Rozdział 3 niniejszej uchwały; 

2) obowiązek zapewnienia, na terenie, do 
którego posiada sić tytuł prawny, miejsc 
postojowych dla samochodów i innych 
pojazdów: 

a) dla budynków usługowych – mini-
mum 1 miejsce postojowo – garaďo-
we dla samochodu na kaďde 50m2 
powierzchni uďytkowej lokalu, 
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b) dla budynków, w których wykonuje 
sić usługi i jest jeden lokal mieszkalny 
– minimum 1 miejsce postojowo – 
garaďowe dla samochodu na kaďde 
50m2 powierzchni uďytkowej lokalu 
niemieszkalnego i minimum 1 miej-
sce postojowo – garaďowe dla samo-
chodu, dla lokalu mieszkalnego, 

c) dla budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, w których nie wykonuje sić 
usług – minimum 2 miejsca postojo-
wo – garaďowe dla samochodu na je-
den budynek, 

d) dla budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, w których wykonuje sić 
usługi na 30% powierzchni całkowitej 
budynku - minimum 3 miejsca posto-
jowo – garaďowe dla samochodu na 
jeden budynek. 

3. Ustala sić obowiązek wykonania pełnego 
uzbrojenia terenu, to znaczy: 

1) sieci wodociągowej z uzbrojeniem prze-
ciwpoďarowym, z uwzglćdnieniem hy-
drantów nadziemnych lub podziemnych; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) sieci gazowej ċredniego i niskiego ci-
ċnienia dla potrzeb bytowo – socjalnych 
oraz celów grzewczych; 

4) sieci energetycznej (zasilającej ċredniego 
i niskiego napićcia oraz oċwietleniowej); 

5) sieci telefonicznej kablowej podziemnej; 

6) sieci kanalizacji deszczowej; 

7) innego uzbrojenia, jeċli zaistnieje taka 
koniecznoċć. 

4. Ustala sić obowiązek podłączenia wszyst-
kich obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi do: 

1) sieci wodociągowej; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) sieci energetycznej. 

5. Ustala sić, ďe wody opadowe naleďy zago-
spodarować na terenie, do którego posiada 
sić tytuł prawny, bez prawa zmiany stanu 
wody na gruncie i kierunku jej spływu, aby 
nie szkodzić terenom sąsiednim. 

6. Ustala sić, ďe wody opadowe z jezdni i par-
kingów odprowadzane są do kanalizacji 
deszczowej, a nastćpnie, po uprzednim 
podczyszczeniu, do wód powierzchniowych 
lub do gruntu. W uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza sić odprowadzenie wód 

opadowych do kanalizacji deszczowej z in-
nych terenów. 

7. Ustala sić obowiązek selektywnej zbiórki 
odpadów, zgodnie z regulaminem utrzy-
mania czystoċci i porządku na terenie mia-
sta Miĉsk Mazowiecki, uchwalonym uchwa-
łą Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki. 

8. Ustala sić, ďe czynnikami grzewczymi są: 

1) gaz, olej o niskiej zawartoċci siarki, 
energia elektryczna lub odnawialne čró-
dła energii; 

2) dopuszcza sić inne czynniki grzewcze, 
pod warunkiem, ďe urządzenia do ich 
spalania posiadają aktualny certyfikat 
potwierdzający spełnienie wymagaĉ 
obowiązujących norm w zakresie bez-
pieczeĉstwa ekologicznego. 

9. Ustala sić prowadzenie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych niskiego i ċredniego 
napićcia po oddzielnych trasach, z dopusz-
czeniem w uzasadnionych przypadkach 
umieszczenia ich na wspólnych słupach. 

10. Postuluje sić wykonywanie nowych oraz 
przebudowć i rozbudowć istniejących sieci 
energetycznych niskiego i ċredniego napić-
cia jako sieci podziemnych. 

11. Postuluje sić wykonanie nowych oraz prze-
budowć i rozbudowć istniejących słupo-
wych stacji transformatorowych niskiego 
i ċredniego napićcia jako stacji wnćtrzo-
wych. 

12. Nakazuje sić przycinanie drzew i krzewów 
rosnących pod napowietrznymi liniami 
energetycznymi, zgodnie z wymaganiami 
właċciciela linii. W przypadku nowych na-
sadzeĉ drzewa i krzewy nie mogą być wyď-
sze niď 3 metry. 

13. Stwierdza sić, ďe: 

1) przyłączenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzą-
dzeĉ elektroenergetycznych bćdzie sić 
odbywać w uzgodnieniu i na warunkach 
okreċlonych przez właċciwego operatora 
systemu elektroenergetycznego; 

2) zasićg strefy szkodliwego oddziaływania 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ċredniego napićcia wynosi po 5m 
w kaďdą stronć od osi linii; 

3) zasićg powyďszej strefy moďe być wery-
fikowany w decyzjach o pozwoleniu na 
budowć po uzgodnieniu z zarządzającym 
siecią. 
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14. Ustala sić, ďe: 

1) ogrodzenia naleďy lokalizować minimum 
0,5m od gazociągu; 

2) szafki gazowe winny być lokalizowane 
w linii ogrodzeĉ i otwierane na zewnątrz 
od strony ulicy albo w miejscu uzgod-
nionym z zarządzającym siecią gazową; 

3) gazociągi, które w wyniku poszerzenia 
ulic znajdą sić pod jezdnią naleďy prze-
nieċć w inne miejsce w granicach linii 
rozgraniczających dróg. 

15. Stwierdza sić, ďe: 

1) warunki techniczne jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe okreċla: 

a) dla gazociągów wybudowanych 
w dniu 12 grudnia 2001r. oraz po tym 
terminie rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 30 lipca 2001r. w 
sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać sieci gazo-
we (Dz.U. Nr 97 poz. 1055), 

b) dla gazociągów wybudowanych 
przed 12 grudnia 2001r. rozporządze-
nie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U. 
Nr 139 poz.686); 

2) gazyfikacja jest moďliwa, o ile zostanie 
zawarte porozumienie pomićdzy do-
stawcą gazu i odbiorcą, po spełnieniu 
kryteriów ekonomicznej opłacalnoċci 
dostaw gazu dla Przedsićbiorstwa Ga-
zowniczego. 

16. Ustala sić, ďe sieci energetyczne oraz sieci 
gazowe, w tym przyłącza i wszelkie inne 
obiekty związane z energetyką i gazownic-
twem muszą spełniać warunki okreċlone 
w obowiązujących dokumentach, o których 
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, 
poz. 625 ze zmianami), to znaczy: 

1) załoďeniach do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energić elektryczną i paliwa 
gazowe; 

2) planie zaopatrzenia w ciepło, energić 
elektryczną i paliwa gazowe; 

3) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na paliwa gazowe lub energić elektrycz-
ną. 

 

 

§ 14. Sposób i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów  

Dopuszcza sić dotychczasowy sposób uďytko-
wania terenów i budynków do czasu realizacji 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami pla-
nu. 

§ 15. Stawka procentowa, na podstawie któ-
rej ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  

Wysokoċć stawki procentowej słuďącej nalicza-
niu opłat związanych ze wzrostem wartoċci nie-
ruchomoċci ustala sić na poziomie 10%. Stawka 
ta dotyczy wszystkich obszarów objćtych zmia-
ną planu. 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe 

§ 16. Obszar nr 1 

1. Ustala sić, ďe obszar nr 1 stanowią tereny: 

1) (1)MN – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) (1) KDL – teren dróg publicznych – ulica 
lokalna – fragment ulicy znajdującej sić w 
pozostałej czćċci poza obszarem objćtym 
granicą planu; 

3) (1) KDD1 – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa - fragment ulicy znajdującej sić 
w pozostałej czćċci poza obszarem objć-
tym granicą planu; 

4) (1)KDD2 – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa – fragment ulicy znajdującej 
sić w pozostałej czćċci poza obszarem ob-
jćtym granicą planu. 

2. Ustala sić zasady kształtowania zabudowy, 
wskačniki zagospodarowania terenu oraz pa-
rametry działek budowlanych dla terenu 
(1)MN: 

1) maksymalna intensywnoċć zabudowy – 
60%; 

2) minimalna intensywnoċć zabudowy – 
40%; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

4) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej powstałej po uchwaleniu planu – 
700m2 dla zabudowy jednorodzinnej wol-
nostojącej i 500 m2 dla zabudowy bličnia-
czej; 
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5) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej powstałej po uchwaleniu planu 
– 18m dla zabudowy jednorodzinnej wol-
nostojącej i 14m dla zabudowy bličniaczej; 

6) gabaryty projektowanych obiektów – 
maksymalnie 2 kondygnacje nad ziemią, 
minimalna szerokoċć frontu – 6m; 

7) wysokoċć projektowanej zabudowy – 
maksymalnie 10m; 

8) geometria dachu projektowanej zabudo-
wy – dachy o spadku połaci w stosunku 
do poziomu nie mniejszym niď 30 stopni. 

3. Ustala sić parametry i wskačniki dla terenów: 

1) (1) KDL: 

a) trójkąt widocznoċci o wymiarach 5m x 
5m, 

b) trójkąt widocznoċci o wymiarach 5m x 
5m, 

c) nawierzchnia utwardzona z moďliwo-
ċcią podziału na jezdnić i chodnik; 

2) (1) KDD1: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) w liniach rozgraniczających naleďy ob-
ligatoryjnie umieċcić jezdnić o szero-
koċci minimum 5m, chodnik, oċwietle-
nie i inne, niezbćdne obiekty infrastruk-
tury technicznej; 

3) (1) KDD2: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) trójkąt widocznoċci o wymiarach 5m x 
5m, 

c) nawierzchnia utwardzona z moďliwo-
ċcią podziału na jezdnić i chodnik. 

§ 17. Obszar nr 2  

1. Ustala sić, ďe obszar nr 2 stanowi jeden teren 
(2)MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. 

2. Ustala sić zasady kształtowania zabudowy, 
wskačniki zagospodarowania terenu oraz pa-
rametry działek budowlanych dla terenu 
(2)MN/U: 

1) maksymalna intensywnoċć zabudowy – 
60%; 

2) minimalna intensywnoċć zabudowy – 
40%; 

 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

4) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej powstałej po uchwaleniu planu – 
700m2 dla zabudowy jednorodzinnej wol-
nostojącej i 500m2 dla zabudowy bličnia-
czej, dla zabudowy usługowej – 700m2; 

5) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej powstałej po uchwaleniu planu 
– 18m dla zabudowy jednorodzinnej wol-
nostojącej i 14 m dla zabudowy bličnia-
czej, dla zabudowy usługowej – 18m; 

6) gabaryty projektowanych obiektów - mak-
symalnie 2 kondygnacje nad ziemią, mi-
nimalna szerokoċć frontu – 6m; 

7) wysokoċć projektowanej zabudowy – 
maksymalnie 10m; 

8) geometria dachu projektowanej zabudo-
wy - dachy o spadku połaci w stosunku do 
poziomu nie mniejszym niď 30 stopni. 

3. Zezwala sić przebudowć cieku wodnego na 
działkach ewidencyjnych nr 5146 oraz nr 50/3 
polegającą na: 

1) ułoďeniu rurociągu w miejscu, w którym 
obecnie ciek istnieje; 

2) zmianie przebiegu koryta cieku wodnego, 
z moďliwoċcią ułoďenia w nim rurociągu. 

§ 18. Obszar nr 3  

1. Ustala sić, ďe obszar nr 3 stanowią tereny: 

1) (3)MN/U1, (3)MN/U2, (3)MN/U3 – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz zabudowy usługowej; 

2) (3) KDL - teren dróg publicznych – ulica 
lokalna – fragment ulicy znajdującej sić 
w pozostałej czćċci poza obszarem objć-
tym granicą planu; 

3) (3) KDD1 – teren dróg publicznych – ulica 
dojazdowa; 

4) (3) KDD2 – teren dróg publicznych – ulice 
dojazdowe – fragment ulicy znajdującej 
sić w pozostałej czćċci poza obszarem 
objćtym granicą planu; 

5) (3) KDW – teren dróg wewnćtrznych – 
ciąg pieszo-jezdny; 

6) (3) K - teren infrastruktury technicznej – 
kanalizacja (fragment terenu przepom-
powni ċcieków znajdującego sić w pozo-
stałej czćċci poza obszarem objćtym 
granicą planu); dopuszcza sić lokalizacjć 
innych obiektów infrastruktury technicz-
nej. 
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2. Ustala sić zasady kształtowania zabudowy, 

wskačniki zagospodarowania terenu oraz 
parametry działek budowlanych dla terenu 
(3)MN/U1, (3)MN/U2, (3)MN/U3: 

1) maksymalna intensywnoċć zabudowy – 
60%; 

2) minimalna intensywnoċć zabudowy – 
40%; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 40%; 

4) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej powstałej po uchwaleniu planu – 
400m2 dla zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej i 300m2 dla zabudowy 
bličniaczej, dla zabudowy usługowej – 
300m2; 

5) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej powstałej po uchwaleniu planu 
– 14m dla zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej i 10m dla zabudowy blič-
niaczej, dla zabudowy usługowej – 10m; 

6) gabaryty projektowanych obiektów - 
maksymalnie 2 kondygnacje nad ziemią, 
minimalna szerokoċć frontu – 6m; 

7) wysokoċć projektowanej zabudowy – 
maksymalnie 10m; 

8) geometria dachu projektowanej zabu-
dowy – dachy o spadku połaci w stosun-
ku do poziomu nie mniejszym niď 30 
stopni. 

3. Dopuszcza sić wybudowanie obiektów bu-
dowlanych na działce ewidencyjnej nr 
5242/9 bezpoċrednio przy granicy działki 
ewidencyjnej nr 5225/5 i nr 5246/8 lub w od-
ległoċci 1,5m od granicy wymienionych 
działek z zachowaniem przepisów ustawy 
Prawo budowlane i przepisów odrćbnych. 

4. Dopuszcza sić wybudowanie obiektów bu-
dowlanych na działce budowlanej powsta-
łej z połączenia działek ewidencyjnych nr 
5242/7 i nr 5246/7 bezpoċrednio przy grani-
cy działki ewidencyjnej nr 5225/3 lub w od-
ległoċci 1,5m od granicy wymienionej 
działki z zachowaniem przepisów ustawy 
Prawo budowlane i przepisów odrćbnych. 

5. Ustala sić parametry i wskačniki zabudowy 
dla terenów (3) KDD1: 

1) linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu; 

 

 

2) w liniach rozgraniczających naleďy obli-
gatoryjnie umieċcić jezdnić o szerokoċci 
minimum 5 m, chodnik, oċwietlenie i in-
ne niezbćdne obiekty infrastruktury 
technicznej. 

6. Ustala sić parametry i wskačniki zabudowy 
i dla terenów: 

1) (3) KDL: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) nawierzchnia utwardzona – fragment 
chodnika; 

2) (3) KDD2: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) w liniach rozgraniczających naleďy 
obligatoryjnie umieċcić jezdnić o sze-
rokoċci minimum 5m, chodnik, 
oċwietlenie i inne niezbćdne obiekty 
infrastruktury technicznej. 

7. Ustala sić parametry i wskačniki zabudowy 
dla terenów (3) KDW: 

1) linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu; 

2) nawierzchnia utwardzona, bez podziału 
na jezdnić i chodnik; 

3) w liniach rozgraniczających naleďy obli-
gatoryjnie umieċcić oċwietlenie i inne 
niezbćdne obiekty infrastruktury tech-
nicznej. 

8. Ustala sić, parametry i wskačniki zabudowy 
dla terenów (3) K: 

1) maksymalna intensywnoċć zabudowy – 
95%; 

2) nie okreċla sić minimalnej intensywno-
ċci zabudowy; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 5%; 

4) nie okreċla sić maksymalnej wysokoċci 
zabudowy. 

9. Nakazuje sić: 

1) odtworzenie cieku wodnego na działkach 
ewidencyjnych nr 8208 i nr 7710 w miej-
scu, w którym istniał przed zasypaniem, 
albo wzdłuď granic działek z ulica Króle-
wiecką, albo w liniach rozgraniczających 
tej ulicy; 
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2) zachowanie cieku wodnego na działkach 
ewidencyjnych nr 5225/5, nr 5226/2 i nr 
5226/3, dopuszcza sić przełoďenie jego 
fragmentu z działki nr 5225/5 w linie roz-
graniczające ul. Królewieckiej; 

3) wykonanie połączenia cieków wodnych 
połoďonego na działce ewidencyjnej nr 
5225/5 i odtworzonego na działce ewi-
dencyjnej nr 7710 w liniach rozgranicza-
jących ul. Królewieckiej; 

4) dopuszcza sić poprowadzenie wyďej 
wymienionych cieków wodnych w ruro-
ciągach. 

10. Zakazuje sić wykonania fundamentów 
obiektów budowlanych w odległoċci mniej-
szej niď: 

1) 1,5m od osi kolektora kanalizacji sanitar-
nej ciċnieniowej o ċrednicy 160mm; 

2) 1,5m od osi sieci wodociągowej o ċred-
nicy 100mm. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 19.1. W granicach objćtych zmianą miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Miĉsk Mazowiecki przestają obo-
wiązywać ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Miĉsk 
Mazowiecki uchwalonego uchwałą nr XX/223/04 
Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 
2004r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowiec-
kiego Nr 223 z 2004r. poz. 5975. 

2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Miĉsk Mazowiecki. 

3. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie niniejszej uchwały, a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia niniej-
szego planu. 

4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta: 

mgr Dariusz Kulma 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/92/11 

Rady Miasta Miĉsk Mazowiecki 
z dnia 24 pačdziernika 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
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 póčn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) Rada Miasta Miĉsk Mazo-
wiecki rozstrzyga co nastćpuje: 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu  
dla nieruchomoċci lub jej czćċci,  

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie 
Burmistrza 

Rozstrzygnićcie 
Rady Miasta 

Uwagi 

1 27.07.2011r. Kowalczyk Tomasz 

 

dopuszczenie zabudowy 
w granicy z dz. nr 5225/3 
i 5246/7 bez konieczno-
ċci scalania działek; 
dopuszczenie zabudowy 
działki o pow. 259m2 

działka nr ew. 
5242/7 

(3)MN/U1  

teren zabudowy  mieszkaniowej  
jednorodzinnej oraz  zabudowy 
usługowej; 

dopuszcza sić wybudowanie obiektów 
budowlanych na działce budowlanej 
powstałej z połączenia  działek 
ewidencyjnych nr 5242/7 i nr 5246/7 
bezpoċrednio przy granicy działki 
ewidencyjnej nr 5225/3 lub w 
odległoċci 1,5m od granicy wymie-
nionej działki z zachowaniem przepi-
sów ustawy Prawo budowlane i 
przepisów odrćbnych; 

minimalna powierzchnia działki 
budowlanej powstałej po uchwaleniu 
planu – 400m2 dla  zabudowy  
jednorodzinnej wolnostojącej  i  
300m2 dla zabudowy bličniaczej, dla 
zabudowy usługowej – 300m2 

nieuwzglćdniona nieuwzglćdniona  

Przewodniczący Rady Miasta: 
mgr Dariusz Kulma 
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