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UCHWAŁA Nr LV/240/2010 

RADY GMINY SOCHACZEW 

z dnia 27 paŝdziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew  

dla fragmentu wsi Feliksów. 

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 póŝniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, 
z póŝniejszymi zmianami) w związku z uchwałą 
nr XLIV/196/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 
27 stycznia 2010r., stwierdzając pełną zgodność 
z ustaleniami obowiązującego Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sochaczew Rada Gminy So-
chaczew uchwala co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu gminy 
Sochaczew, połoşonego we wsi Feliksów i ozna-
czonego na rysunku planu, bćdącym załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały, symbolem  
11.3 PU. 

2. Niniejszym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sochaczew ustala sić: 

1)  przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiek-
tów i wskaŝniki intensywności zabudowy; 

3)  zasady ochrony środowiska i przyrody; 

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

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

6)  szczególne warunki zagospodarowania oraz 
ograniczenia w uşytkowaniu terenu; 

7)  stawkć procentową słuşącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego uchwaleniem planu. 

3. Z uwagi na niewystćpowanie problematy-
ki, plan nie określa: 

1)  granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegających specjalnej ochronie usta-
lonych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takşe naraşo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
groşonych osuwaniem sić mas ziemnych, 

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

3)  sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania te-
renu, 

4)  wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

4. Załącznikami do niniejszej uchwały bćdą-
cymi jej integralną czćścią są: 

1)  czćść graficzna (rysunek planu sporządzony 
na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w 
skali 1:1000), stanowiąca załącznik nr 1, 

2)  rozstrzygnićcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2, 

3)  rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3. 

5. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1)  uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy Sochaczew, o ile z 
treści uchwały nie wynika inaczej, 

2)  planie - naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
który stanowią ustalenia niniejszej uchwały 
(wraz z załącznikami), o ile z treści uchwały 
nie wynika inaczej, 

3)  rysunku planu - naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały, 

4)  obszarze – naleşy przez to rozumieć teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony sym-
bolem liczbowo-literowym, 

5)  przepisach odrćbnych - naleşy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz z ak-
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tami wykonawczymi, normy branşowe, a 
takşe ograniczenia w zagospodarowaniu te-
renu wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych dotyczących obszaru ob-
jćtego planem lub przedmiotu jego ustaleń, 

6)  przeznaczeniu terenu – naleşy przez to ro-
zumieć ustalony planem zespół działań 
moşliwych do realizacji na danym obszarze 
na warunkach ustalonych planem, 

7)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć linić, w której moşe być 
umieszczona ściana budynku lub fragment 
ściany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej drogi; nieprze-
kraczanie to nie dotyczy elementów archi-
tektonicznych budynku takich jak: wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, 
podokiennik oraz innych detali wystroju 
zewnćtrznego budynku, 

8)  działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostćp do drogi publicznej oraz wypo-
saşenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych wynikające z odrćbnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego, 

9)  powierzchni sprzedaşy – naleşy przez to 
rozumieć tć czćść ogólnodostćpnej po-
wierzchni obiektu handlowego stanowiące-
go całość techniczno-uşytkową, przezna-
czonego do sprzedaşy detalicznej, w której 
odbywa sić bezpośrednia sprzedaş towarów 
(bez wliczania do niej powierzchni usług i 
gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, 
do której zalicza sić powierzchnić magazy-
nów, biur, komunikacji, ekspozycji wysta-
wowej itp.), 

10)  korytarzu elektroenergetycznym - naleşy 
przez to rozumieć teren znajdujący sić w 
strefie oddziaływania istniejącej linii elek-
troenergetycznej, którego granice pokazano 
na rysunku planu, 

11)  tytule prawnym – naleşy przez to rozumieć 
prawo własności, uşytkowania, zarządu oraz 
inne prawa wynikające z umów cywilno-
prawnych; 

przy czym pojćcia i określenia uşyte w planie, a 
wyşej nie zdefiniowane, naleşy rozumieć zgod-
nie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami ich interpretacji. 

6. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1)  granice obszaru objćtego planem, 

2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych zasadach zagospodaro-
wania wraz z symbolem liczbowo - literowym 
przypisanym do obszaru, 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4)  granice korytarza elektroenergetycznego, 

5)  charakterystyczne wymiary. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące:  

przeznaczenia terenów, zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego, 
parametrów i wskaźników kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

a także gabarytów obiektów i wskaźników 

intensywności zabudowy 

§ 2. Ustala sić, şe obszar oznaczony na ry-
sunku planu bćdącym załącznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwały symbolem 11.3 PU przeznaczo-
ny jest pod realizacjć zabudowy produkcyjnej 
lub usługowej (w tym składowej), przy zacho-
waniu nastćpujących zasad i warunków jego 
zagospodarowania:1. Realizacja zagospodaro-
wania na kaşdej z działek budowlanych w obrć-
bie obszaru wymaga uwzglćdnienia (oprócz 
pozostałych ustaleń planu) nastćpujących ele-
mentów: 

a)  zieleni towarzyszącej o funkcjach izolacyj-
nych i estetycznych wraz z elementami małej 
architektury i systemem dróg wewnćtrznych 
oraz parkingiem, 

b)  ujednoliconego systemu informacji wizualnej 
i reklamowej, 

c)  akcentowania formami przestrzennymi stref 
wejściowych budynków, 

d)  uporządkowanego rytmu podziałów, z zasto-
sowaniem modularności na elewacjach bu-
dynków od strony drogi publicznej, 

e)  wzajemnego usytuowania budynków według 
czytelnej kompozycji przestrzennej. 

2. Wielkość łącznej powierzchni zabudowy 
budynków w stosunku do powierzchni kaşdej 
działki budowlanej ustala sić na maksymalnie 
50%. 

3. Ustala sić, şe przy zachowaniu przepisów 
odrćbnych wysokość budynków nie moşe prze-
kroczyć 15,00 m, licząc od poziomu terenu do 
najwyşszego elementu konstrukcyjnego budyn-
ku, przy czym niezbćdne elementy inşyniersko-
technologiczne i reklamowe mogą mieć wyso-
kość do 30,00m. 

4. Dachy budynków ustala sić jako płaskie 
lub dachy dwuspadowe, jednospadowe lub wie-
lospadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-
wych do 30º. 
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5. Ustala sić, şe przy zachowaniu przepisów 
odrćbnych w obszarze dopuszczalna jest realiza-
cja na kaşdej działce budowlanej jednego miesz-
kania o charakterze słuşbowym, t. j. mieszkania 
słuşącego potrzebom właściciela obiektów pro-
dukcyjnych lub usługowych, usytuowanego w 
ramach kubatury budynku produkcyjnego lub 
usługowego i bez wydzielania dla tego mieszka-
nia odrćbnej działki budowlanej. 

6. Ogrodzenie działki budowlanej od strony 
dróg publicznych (powiatowej nr 3817W i gmin-
nej, oznaczonej na rysunku planu jako element 
informacyjny planu symbolem 24.13 KDd), do 
których przylega obszar, winno odznaczać sić 
wysokim poziomem estetycznym i uşytkowym, z 
wykluczeniem ogrodzenia şelbetowego prefa-
brykowanego i siatki na słupkach. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

środowiska i przyrody 

§ 3. Dla obszaru, o którym mowa w § 2, usta-
la sić nastćpujące warunki i wymagania w za-
kresie ochrony środowiska i przyrody: 

1. Za wyjątkiem zgodnych z przepisami odrćb-
nymi urządzeń infrastruktury technicznej (w 
tym takşe za wyjątkiem zgodnych z przepi-
sami odrćbnymi obiektów budowlanych z za-
kresu łączności publicznej) w obszarze wy-
klucza sić realizacjć przedsićwzićć „mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko” w rozumieniu przepisów odrćb-
nych obowiązujących na dzień uchwalenia 
niniejszego planu. 

2. W obszarze wyklucza sić realizacjć „zakładów 
o duşym ryzyku wystąpienia powaşnych 
awarii” i „zakładów o zwićkszonym ryzyku 
wystąpienia powaşnych awarii” w rozumie-
niu przepisów odrćbnych obowiązujących na 
dzień uchwalenia niniejszego planu. 

3. Uciąşliwość obiektów produkcyjnych i usłu-
gowych (w tym składowych) zlokalizowanych 
w obszarze nie moşe wykraczać poza granice 
terenu, do którego inwestor lub zarządca ma 
tytuł prawny. W tym celu w obszarze dopusz-
cza sić realizacjć nie tylko zieleni izolacyjnej, 
lecz takşe technicznych urządzeń ochrony 
przed uciąşliwościami na tyle skutecznych, 
aby warunek ten mógł być dotrzymany. 

4. Dla obszaru nie ustala sić dopuszczalnego 
poziomu hałasu w środowisku (w rozumieniu 
przepisów odrćbnych). 

5. Minimalną powierzchnić biologicznie czynną 
dla kaşdej działki budowlanej w obrćbie ob-
szaru ustala sić w wielkości minimum 30%. 

 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 4. Dla obszaru, o którym mowa w § 2, usta-
la sić nastćpujące szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości: 

1. Nie wyznacza sić granic obszarów wymaga-
jących obowiązkowo przeprowadzenia scale-
nia i podziału nieruchomości w rozumieniu 
przepisów odrćbnych. 

2. W wyniku podziału terenu na działki budow-
lane, naleşy zachować wartości uşytkowe 
zgodne z przeznaczeniem w planie wszyst-
kich fragmentów terenu podlegającego po-
działowi. 

3. Przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i 
przepisów odrćbnych w obszarze dopuszcza 
sić wydzielanie (w przypadku zaistnienia ta-
kiej potrzeby) działek przeznaczonych pod re-
alizacjć dróg wewnćtrznych o szerokości pa-
sa drogowego minimum 8,00m, z trójkątnym 
poszerzeniem pasa drogowego w obrćbie 
skrzyşowań z drogą publiczną gminną i wza-
jemnie ze sobą o długościach boków trójkąta 
równoległych do osi jezdni równych co naj-
mniej 5m. W przypadku wydzielania w/wym. 
dróg wewnćtrznych jako nieprzelotowych 
(„ślepych”) naleşy je zakończyć placykiem do 
zawracania o wymiarach minimum 12,50m x 
12,50m. Odległość nieprzekraczalnej linii za-
budowy od granic pasa drogowego dróg 
wewnćtrznych ustala sić na minimum 6,00m. 

4. Minimalną szerokość frontu działki budowla-
nej (mierzoną w linii zabudowy od strony 
drogi powiatowej, drogi gminnej lub drogi 
wewnćtrznej) ustala sić na 25,00m. 

5. Minimalną powierzchnić kaşdej nowotwo-
rzonej działki budowlanej ustala sić na 
1000m2. 

6. Dopuszcza sić odstćpstwo od wymogów 
określonych w pkt 4 i 5 w przypadku koniecz-
ności wydzielenia działek budowlanych, na 
których realizowane byłyby wyłącznie urzą-
dzenia infrastruktury technicznej lub drogi 
wewnćtrzne, o których mowa w pkt 3. 

7. Kąt połoşenia granic wydzielanych działek w 
stosunku do linii rozgraniczającej drogi pu-
blicznej (powiatowej lub gminnej) winien sić 
zawierać pomićdzy 700 a 900. 

8. W trakcie wydzielania działek budowlanych w 
obszarze naleşy przewidzieć działki o wymia-
rach 2,00m. x 3,00m pod realizacjć niezbćd-
nej ilości elektroenergetycznych stacji trans-
formatorowych, a takşe uwzglćdnić trasy linii 
elektroenergetycznych (napowietrznych lub 
kablowych). 
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Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące systemów infrastruktury 

technicznej i komunikacji 

§ 5. Dla obszaru, o których mowa w § 2, usta-
la sić nastćpujące warunki i wymagania w za-
kresie modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1. W oparciu o istniejące i projektowane na 
terenie gminy Sochaczew uzbrojenie terenu 
ustala sić docelowe wyposaşenie obszarów 
w nastćpujące urządzenia infrastruktury 
technicznej: 

a)  przewody i urządzenia wodociągowe; 

b)  przewody i urządzenia kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej; 

c)  przewody i urządzenia elektroenerge-
tyczne i oświetleniowe; 

d)  przewody i urządzenia telekomunikacyj-
ne; 

e)  przewody i urządzenia gazowe; 

przy czym dopuszcza sić realizacjć innych 
urządzeń infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem zachowania przepisów odrćbnych 
oraz innych ustaleń planu. 

2. W obszarze dopuszcza sić odprowadzanie 
ścieków przemysłowych do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z ich okreso-
wym wywozem na oczyszczalnić ścieków 
miasta Sochaczewa - w okresie przejścio-
wym, do czasu uzyskania warunków opera-
tora kanalizacji sanitarnej. 

3. Wprowadza sić obowiązek podczyszczania 
ścieków przemysłowych, o przekroczonych 
w stosunku do przepisów odrćbnych do-
puszczalnych wartościach zanieczyszczeń 
zawartych w tych ściekach, na oczyszczal-
niach zakładowych zlokalizowanych na te-
renie, do którego inwestor lub zarządca ma 
tytuł prawny (przed ich wprowadzeniem do 
kanalizacji sanitarnej). 

4. W obrćbie obszaru dopuszcza sić utrzyma-
nie istniejących przewodów i urządzeń in-
frastruktury technicznej oraz realizacjć 
przewodów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej wg potrzeb, przy zachowaniu prze-
pisów odrćbnych, przy czym nowe przewo-
dy i urządzenia z zakresu tej infrastruktury 
lokalizować naleşy w pasie terenu pomić-
dzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprze-
kraczalną linią zabudowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach moşliwe jest 
odstćpstwo od zasady określonej w pkt 4 tj. 
dopuszcza sić budowć urządzeń i sieci in-
frastruktury technicznej wewnątrz terenu 
ograniczonego pokazaną na rysunku planu 

nieprzekraczalną linią zabudowy, w uzgod-
nieniu z właścicielem terenu. 

6. Wprowadza sić obowiązek odprowadzania 
ścieków deszczowych z powierzchni utwar-
dzonych dróg i parkingów - według wyma-
gań przepisów odrćbnych. 

7. Przy zachowaniu przepisów odrćbnych do-
puszcza sić gromadzenie wody deszczowej 
w zbiornikach retencyjnych na wody opa-
dowe z ich wtórnym wykorzystaniem do ce-
lów przeciwpoşarowych, sanitarno - po-
rządkowych i nawodnieniowych. 

8. Ustala sić zasadć gromadzenia odpadów 
stałych o charakterze komunalnym w indy-
widualnych pojemnikach przystosowanych 
do segregacji tych odpadów z ich okreso-
wym wywozem w ramach systemu utyliza-
cji odpadów gminy Sochaczew, a takşe za-
sadć, şe ewentualne odpady niebezpieczne 
(w rozumieniu przepisów odrćbnych), zwią-
zane z funkcjonowaniem produkcji lub 
usług podlegają utylizacji przez specjali-
styczne jednostki utylizacji działające w 
oparciu o przepisy odrćbne. 

9. Ustala sić docelowe zaopatrzenie w gaz 
ziemny gazociągiem średniego ciśnienia - 
na warunkach określonych przez operatora 
sieci gazowej. 

10. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

a)  zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych poprzez budowć linii elektroener-
getycznych średniego i niskiego napićcia 
oraz budowć elektroenergetycznych sta-
cji transformatorowych (wolnostojących 
lub wbudowanych) stosownie do po-
trzeb - na warunkach określonych przez 
operatora sieci elektroenergetycznej, 

b)  moşliwość lokalizacji stacji transformato-
rowych wolnostojących na wydzielonych 
działkach o wymiarach 2,00m x 3,00m, z 
zapewnieniem dogodnego dostćpu do 
nich od strony drogi publicznej, 

c)  moşliwość wykorzystywania energii 
elektrycznej do celów technologicznych i 
do celów grzewczych. 

11. Ustala sić budowć przewodów i urządzeń 
telekomunikacyjnych i przyłączenia do tych 
przewodów i urządzeń - na warunkach 
określonych przez operatora sieci teleko-
munikacyjnej. 

12. Ustala sić nastćpującą obsługć komunika-
cyjną obszaru: 

a)  docelową obsługć komunikacyjną obsza-
ru naleşy zapewnić co najwyşej dwoma 
zjazdami bezpośrednimi od przewidzia-
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nej w obowiązującym miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sochaczew drogi publicznej 
gminnej, oznaczonej na rysunku planu 
jako element informacyjny planu symbo-
lem 24.13 KDd, przylegającej do północ-
nej granicy terenu objćtego planem, 

b)  do czasu realizacji projektowanej drogi 
publicznej gminnej, oznaczonej na ry-
sunku planu jako element informacyjny 
planu symbolem 24.13 KDd, dopuszcza 
sić tymczasową obsługć komunikacyjną 
obszaru zjazdem bezpośrednim od drogi 
powiatowej nr 3817W Koşuszki Parcel ÷ 
Şelazowa Wola, który po zrealizowaniu 
docelowej obsługi komunikacyjnej musi 
zostać zlikwidowany lub moşe pełnić co 
najwyşej funkcjć zjazdu awaryjnego. 

13. Zagospodarowanie terenu kaşdej działki 
budowlanej w obszarze musi uwzglćdnić 
pełne pokrycie potrzeb w zakresie parko-
wania pojazdów związanych z funkcjono-
waniem produkcji lub usług (w tym składo-
wania) według nastćpujących minimalnych 
wskaŝników: 

a)  dla obiektów handlowych – 2 miejsca 
parkingowe dla samochodów osobo-
wych na kaşde 100m2 powierzchni uşyt-
kowej; 

b)  dla obiektów usługowych innych (w tym 
składowych) – 1,5 miejsca parkingowego 
dla samochodów osobowych na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej oraz miej-
sca parkingowe dla samochodów cićşa-
rowych według potrzeb; 

c)  dla obiektów produkcyjnych – 2,5 miej-
sca parkingowego dla samochodów 
osobowych na kaşde 100m2 powierzchni 
uşytkowej oraz miejsca parkingowe dla 
samochodów cićşarowych według po-
trzeb; 

przy czym co najmniej 3% kaşdych w/wym. 
miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych musi być przystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

14. Zagospodarowanie terenu kaşdej działki 
budowlanej w obszarze musi uwzglćdniać 
urządzenie parkingu dla rowerów w ilości 
minimum 4,0% wymaganej minimalnej ilo-
ści miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych. 

15. W trakcie realizacji i eksploatacji obiektów 
budowlanych w obszarze objćtym planem 
naleşy zapewnić prawidłowe funkcjonowa-
nie istniejących urządzeń melioracyjnych. 
Przed przystąpieniem do realizacji inwesty-
cji naleşy przebudować istniejące i kolidują-
ce urządzenia melioracyjne w oparciu o 
projekt przebudowy opracowany w uzgod-
nieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku In-
spektorat w Sochaczewie. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania oraz ograniczeń  
w użytkowaniu terenu 

§ 6. Dla obszaru, o którym mowa w § 2, usta-
la sić nastćpujące szczególne warunki zagospo-
darowania oraz ograniczenia w uşytkowaniu 
terenu: 

1. W obrćbie korytarza elektroenergetycznego 
dopuszcza sić realizacjć budynków oraz in-
nych obiektów budowlanych wyłącznie na 
warunkach przepisów odrćbnych regulują-
cych sprawy odległości obiektów budowla-
nych od napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych. 

2. Ustala sić maksymalną łączną powierzchnić 
sprzedaşy obiektów handlowych, które mogą 
być zrealizowane w obszarze w wielkości 
500m2. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  

służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości spowodowanego 

uchwaleniem planu 

§ 7. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala sić stawkć procentową słuşącą naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego uchwaleniem planu w wyso-
kości 0%. 

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

§ 8.1. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Sochaczew. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew: 

Czesław Ćwikliński 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50259 – Poz. 7085 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 211 – 50260 – Poz. 7085 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr LV/240/2010 

Rady Gminy Sochaczew 
z dnia 27 paŝdziernika 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwagi złoşonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów 

 
Po zapoznaniu sić z uwagą wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Sochaczew sporządzanego dla fragmentu wsi Feliksów złoşoną dnia 16 września 2010r. przez 
Panią Ewć Andrzejewską (pełnomocnika Pani Janiny Chałaczkiewicz), zam. ul. Grunwaldzka 11/6, 96-500 
Sochaczew, postanawia sić nie uwzglćdnić tej uwagi. 

Uzasadnienie: 

Uwaga złoşona dnia 16 września 2010r. przez Panią Ewć Andrzejewską, zamieszkałą ul. Grunwaldzka 
11/6, 96-500 Sochaczew (pełnomocnika Janiny Chałaczkiewicz – właścicielki działki nr ewid. 39 w Felik-
sowie) kwestionuje sporządzany plan pod kątem zapewnienia dostćpu objćtego planem terenu do drogi 
publicznej argumentując, şe istnieje duşe prawdopodobieństwo, şe teren objćty planem nie posiada 
naleşytego dostćpu do drogi powiatowej Koşuszki Parcel ÷ Şelazowa Wola, albo nawet wcale nie ma 
jakiegokolwiek dostćpu do tej drogi. Niebezpieczeństwo takie autorka uwagi opiera o moşliwość znaczą-
cego przesunićcia zachodniej granicy działki nr ewid. 39 jeszcze bardziej na zachód, jakie, jej zdaniem, 
bćdzie efektem ustalenia prawidłowych granic działki nr ewid. 39 w oparciu o posiadane przez nią pier-
wotne dokumenty i mapy. Ponadto autorka uwagi podtrzymała przemawiające przeciw sporządzanemu 
planowi argumenty swojego wniosku z dnia 25 lutego 2010r., złoşonego po zawiadomieniu o przystą-
pieniu do sporządzania przedmiotowego planu i nieuwzglćdnionego przez Wójta Gminy Sochaczew. 

Uwagi nie moşna uwzglćdnić, gdyş: 

1)  Rysunek projektu planu opracowano w oparciu o pochodzącą z Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-
Kartograficznego w Sochaczewie mapć sytuacyjno-wysokościową, zawierającą w swej treści m.in. 
granice poszczególnych działek ewidencji gruntów, w tym takşe m.in. granice działki nr ewid. 39. Ana-
lizując te granice stwierdzić trzeba przede wszystkim, şe zachodnia granica działki nr ewid. 39 nie są-
siaduje bezpośrednio ze wschodnią granicą terenu objćtego sporządzanym planem, a odległość wza-
jemna tych granic wynosi na róşnych fragmentach, odpowiednio, 88,00m, 45,00m i 15,00m. Naj-
mniejsza z tych odległości dotyczy właśnie rejonu przylegania terenu objćtego sporządzanym planem 
do drogi powiatowej Koşuszki Parcel – Şelazowa Wola. Jest zatem bardzo mało prawdopodobne, aby 
w wyniku postćpowania rozgraniczeniowego, jakie Autorka uwagi zapowiada wdroşyć w stosunku do 
granic działki nr ewid. 39, ta dotychczasowa odległość 15,00m zmniejszyła sić na tyle, aby działka nr 
ewid. 39 znalazła sić czćściowo w granicach terenu objćtego sporządzanym planem. Zazwyczaj bo-
wiem postćpowanie rozgraniczeniowe koryguje przebieg dotychczasowych granic działek o kilka lub 
co najwyşej kilkadziesiąt centymetrów. 

2)  W kwestionowanym uwagą projekcie planu bezpośrednia obsługa komunikacyjna od drogi powiato-
wej jest ustalona jako podstawowy sposób obsługi komunikacyjnej tylko tymczasowo, do czasu reali-
zacji przewidzianej w innym bezterminowo obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego drogi publicznej gminnej, łączącej sić (poprzez projektowane skrzyşowanie) z drogą 
powiatową, za pośrednictwem której odbywać sić bćdzie docelowa obsługa komunikacyjna terenu 
objćtego sporządzanym planem. W tej sytuacji nawet całkowite pozbawienie dotychczasowego przy-
legania terenu objćtego sporządzanym planem do drogi powiatowej, przy nie kwestionowanym przy-
leganiu do w/wym. planowanej drogi publicznej gminnej, nie powoduje sugerowanego w uwadze ja-
ko bardzo prawdopodobny braku zapewnienia naleşytego dostćpu do drogi publicznej. 

3)  Pozytywną opinić na temat projektu planu w całości wyraziła równieş w swojej opinii Gminna Komi-
sja Urbanistyczno – Architektoniczna. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uzyskał takşe wszystkie niezbćdne opinie i uzgodnienia właściwych organów i instytucji. Opinie te i 
uzgodnienia nie potwierdzają hipotetycznych zagroşeń dla ładu przestrzennego i środowiska przy-
rodniczego, podnoszonych we wniosku z dnia 25 lutego 2010r. i podtrzymanych w ostatnim zdaniu 
uwagi Pani Andrzejewskiej, jakie jej zdaniem byłyby skutkiem realizacji ustaleń kwestionowanego 
planu. 
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4)  Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, właściciele nie-

ruchomości, których interes zostanie naruszony ustaleniami planu, mogą şądać od gminy odszkodo-
wania za poniesioną rzeczywistą szkodć albo wykupienia nieruchomości lub jej czćści lub teş zamiany 
nieruchomości na inną. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew: 

Czesław Ćwikliński 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LV/240/2010 

Rady Gminy Sochaczew 
z dnia 27 paŝdziernika 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşą do zadań własnych gminy 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 póŝniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Sochaczew rozstrzyga co nastćpuje: 

1)  Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków fi-
nansowych uchwalenia tego planu wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruk-
tury technicznej moşe pociągnąć za sobą wydatki z budşetu gminy; 

2)  Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje 
w zakresie infrastruktury technicznej, które są niezbćdne dla prawidłowego i uporządkowanego zago-
spodarowania terenu objćtego planem, bćdą finansowane ze środków budşetowych gminy, kredy-
tów, obligacji oraz środków pomocowych, przy czym: 

a)  limity wydatków budşetowych na wieloletnie programy inwestycyjne bćdą ujćte kaşdorazowo 
w budşecie gminy na kaşdy rok, 

b)  istnieją moşliwości ubiegania sić o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z za-
interesowanymi inwestorami. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew: 
Czesław Ćwikliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


