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UCHWAŁA Nr LI/229/2010 

RADY GMINY SOCHACZEW 

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu gminy Sochaczew we wsi Żukówka. 

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 póč-
niejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 
2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póč-
niejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr 
XXXIX/152/2005 Rady Gminy w Sochaczewie z 
dnia 9 listopada 2005r., po stwierdzeniu pełnej 
zgodnoċci z obowiązującym „Studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Sochaczew” Rada Gminy w Socha-
czewie uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Sochaczew dla 
fragmentu wsi Ďukówka oznaczonego na ry-
sunku planu, bćdącym załącznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwały symbolami: 37.16 MNu ÷ 
37.20 MNu, 37.22 MNu, 37.23 MNu, 37.24 EE, 
37.25 ZP, 37.26 ZP, 37.27 KDz, 37.28 KDl, 37.29 
KDd, ÷ 37.43 KDd. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawar-
tymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej w dniu 
uchwalenia planu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, przy czym z 
uwagi na niewystćpowanie problematyki, plan 
nie okreċla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegających specjalnej ochronie 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takďe na-
raďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagroďonych osuwaniem sić mas 
ziemnych, 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

3) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

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

3. Załącznikami do niniejszej uchwały bćdącymi 
jej integralną czćċcią są: 

1) czćċć graficzna (rysunek planu sporządzony 
na kopii mapy sytuacyjno-wysokoċciowej w 
skali 1: 1000, pochodzącej z Powiatowego 
Oċrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej) stanowiąca załącznik nr 1; 

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

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleďą do za-
daĉ własnych gminy, stanowiące załącznik 
nr 3. 

4. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy w Sochaczewie, 
o ile z treċci uchwały nie wynika inaczej; 

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

3) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokoċciowej stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały; 

4) obszarze – naleďy przez to rozumieć teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi tereny o róďnym 
przeznaczeniu i róďnych zasadach zago-
spodarowania i oznaczony symbolem licz-
bowo-literowym; 

5) przepisach szczególnych - naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a takďe ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych 
dotyczących obszaru objćtego planem lub 
przedmiotu jego ustaleĉ; 
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6) przeznaczeniu terenu – naleďy przez to ro-
zumieć ustalony planem zespół działaĉ 
moďliwych do realizacji w obszarze na wa-
runkach opisanych w tekċcie planu; 

7) funkcji podstawowej – naleďy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia (funkcji) tere-
nu, które powinno przewaďać na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi; 

8) funkcji uzupełniającej – naleďy przez to ro-
zumieć przeznaczenie (funkcjć) terenu inne 
niď podstawowe, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy:- naleďy 
przez to rozumieć linić, w której moďe być 
umieszczona ċciana budynku lub fragment 
ċciany budynku, bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub in-
nych wskazanych planem elementów za-
gospodarowania terenu; nieprzekraczanie 
to nie dotyczy elementów architektonicz-
nych budynku takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego; 

10) działce budowlanej – naleďy przez to ro-
zumieć nieruchomoċć gruntową, której 
wielkoċć, cechy geometryczne, dostćp do 
drogi publicznej oraz wyposaďenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z przepisów szczególnych i ak-
tów prawa miejscowego; 

11) korytarzach elektroenergetycznych – nale-
ďy przez to rozumieć tereny znajdujące sić 
w strefie oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych, których granice pokazane zostały 
na rysunku planu; 

12) usługach poligonowych – naleďy przez to 
rozumieć taką działalnoċć usługową, która 
wymaga składowania materiałów i towa-
rów na otwartym terenie; przy czym pojć-
cia i okreċlenia uďyte w planie, a wyďej nie 
zdefiniowane naleďy rozumieć zgodnie z 
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami interpretacji. 

5. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania wraz z symbolami liczbowo - lite-
rowymi przypisanymi do poszczególnych 
obszarów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) charakterystyczne wymiary, 

5) granice korytarzy elektroenergetycznych. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, gabarytów obiektów i wskaźników  
intensywności zabudowy 

§ 2. 

Obszary oznaczone na rysunku planu symbolami 
37.16 MNu ÷ 37.20 MNu, 37.22 MNu, 37.23 MNu 
przeznacza sić do utrzymania istniejącej i realizacji 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wraz z niezbćdnymi do jej funkcjonowania 
budynkami gospodarczymi i garaďami - jako funk-
cji podstawowej, a takďe zabudowy usługowej - 
jako funkcji uzupełniającej, przy zachowaniu na-
stćpujących zasad i warunków ich zagospodaro-
wania: 

1) zabudowć mieszkaniową realizować w formie 
budynków parterowych lub dwukondygna-
cyjnych (parter + poddasze uďytkowe), przy 
czym ustala sić: 

a) wysokoċć posadowienia parteru budyn-
ków (mierzoną od ċredniego poziomu te-
renu przed elewacją frontową budynku) - 
maksymalnie1,0m, 

b) dachy budynków bćdą dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia w grani-
cach 30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w ko-
lorze naturalnej dachówki ceramicznej lub 
stonowanych odcieni grafitu lub brązu, 

c) wysokoċć kalenicy budynków (mierzona 
od ċredniego poziomu terenu przed głów-
nym wejċciem do budynku) wynosić bć-
dzie maksymalnie 10,00m. 

2) Niezbćdne w obrćbie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej pomieszczenia gospodar-
cze i garaďe realizować w ramach kubatury 
budynku mieszkalnego lub w formie budyn-
ków wolnostojących parterowych, przy czym 
ustala sić, ďe: 

a) łączna powierzchnia uďytkowa pomiesz-
czeĉ gospodarczych i garaďy nie moďe 
przekroczyć 30% powierzchni uďytkowej 
wszystkich budynków na działce; 

b) wysokoċć posadowienia parteru budyn-
ków (mierzona od ċredniego poziomu te-
renu przed głównym wejċciem do budyn-
ku) wynosić bćdzie maksymalnie 0,50m; 
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c) dachy budynków ustala sić jako dwuspa-
dowe o kącie nachylenia połaci dacho-
wych w granicach 30o ÷ 45o i pokryciu da-
chowym w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub stonowanych odcieni gra-
fitu lub brązu, pokryte tym samym mate-
riałem, co budynek mieszkalny; w przy-
padku sytuowania budynku bezpoċrednio 
przy granicy działki dopuszcza sić dach 
jednospadowy; 

d) wysokoċć kalenicy budynków (mierzona 
od ċredniego poziomu terenu przed głów-
nym wejċciem do budynku) wynosić bć-
dzie maksymalnie 6,00m. 

3) Dopuszczoną w obszarach zabudowć usłu-
gową realizować jako wydzielone pomiesz-
czenia w ramach kubatury budynku mieszkal-
nego lub w formie budynków wolnostoją-
cych, przy czym ustala sić, ďe: 

a) w przypadku realizacji pomieszczeĉ usłu-
gowych w ramach kubatury budynku 
mieszkalnego lub jako wolnostojącego 
budynku towarzyszącego budynkowi 
mieszkalnemu na działce budowlanej, za-
budowa usługowa nie moďe naruszyć 
mieszkaniowego charakteru działki bu-
dowlanej, a łączna powierzchnia uďytkowa 
pomieszczeĉ usługowych nie moďe prze-
kroczyć 30% powierzchni uďytkowej 
wszystkich budynków na działce; 

b) w przypadku realizacji wolnostojącego 
budynku o funkcji usługowej wysokoċć 
posadowienia parteru budynku (mierzona 
od ċredniego poziomu terenu przed głów-
nym wejċciem do budynku) wynosić bć-
dzie maksymalnie 0,50m; 

c) w przypadku realizacji wolnostojącego 
budynku o funkcji usługowej jako towa-
rzyszącego budynkowi mieszkalnemu na 
działce budowlanej dach budynku ustala 
sić jako symetryczny dwuspadowy lub 
wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 
dachowych w granicach 30o ÷ 45o, o wy-
sokoċci kalenicy budynku (mierzonej od 
ċredniego poziomu terenu przed głównym 
wejċciem do budynku) nie wyďszej niď 
6,00m i o pokryciu dachowym w kolorze 
naturalnej dachówki ceramicznej lub sto-
nowanych odcieni grafitu lub brązu, z tego 
samego materiału co budynek mieszkalny; 
w przypadku sytuowania budynku bezpo-
ċrednio przy granicy działki dopuszcza sić 
dach jednospadowy; 

d) zakazuje sić realizacji usług o charakterze 
poligonowym. 

4) Dopuszcza sić sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaďy oraz budynków usługowych 
bezpoċrednio przy granicy działki, przy za-
chowaniu przepisów odrćbnych i innych usta-
leĉ planu. 

5) Wielkoċć łącznej powierzchni zabudowy bu-
dynków w stosunku do powierzchni kaďdej 
działki budowlanej ustala sić na maksymalnie 
30%. 

6) Nowobudowane ogrodzenia działek budow-
lanych od strony dróg publicznych przyle-
głych do obszarów winny odznaczać sić wy-
sokim poziomem estetycznym i uďytkowym, z 
wykluczeniem ogrodzeĉ ďelbetowych prefa-
brykowanych i siatki na słupkach, przy czym 
dopuszcza sić realizacjć ogrodzeĉ w formie 
ďywopłotów i murków kamiennych. 

7) Reklamy i szyldy na terenach przylegających 
do drogi publicznej moďna umieszczać wy-
łącznie na budynkach i ogrodzeniach, przy 
czym reklamy i szyldy umieszczane na ogro-
dzeniach nie mogą być wyďsze niď te ogro-
dzenia. 

8) Złącza kablowe i inne urządzenia techniczne 
muszą być zlicowane z ogrodzeniami. 

9) W przypadku sytuowania budynku na działce 
budowlanej przylegającej do drogi we-
wnćtrznej, odległoċć nieprzekraczalnej linii 
zabudowy tego budynku od granicy pasa 
drogowego tej drogi ustala sić na minimum 
5,00m. 

10) Istniejące w obszarach na dzieĉ uchwalenia 
planu budynki mieszkalne, gospodarcze i ga-
raďowe dopuszcza sić do zachowania pomi-
mo, ďe spełniają tylko niektóre spoċród wa-
runków zabudowy i zagospodarowania tere-
nu ustalonych niniejszym planem. Budynki te 
mogą być poddawane zmianie sposobu uďyt-
kowania, odbudowie, rozbudowie i nadbu-
dowie w zakresie nie kolidującym z ustale-
niami niniejszego planu. 

11) Istniejące na dzieĉ uchwalenia planu budynki 
czćċciowo połoďone poza pokazaną na rysun-
ku planu nieprzekraczalną linią zabudowy - do 
adaptacji z moďliwoċcią nadbudowy, oraz z 
moďliwoċcią rozbudowy uwzglćdniającej nie-
przekraczalną linić zabudowy. 

§ 3. 

Obszary oznaczone na rysunku planu symbolami 
37.25 ZP i 37.26 ZP przeznacza sić pod realizacjć 
zieleni urządzonej z adaptacją istniejących stawów 
ziemnych przy zachowaniu nastćpujących zasad i 
warunków ich zagospodarowania: 
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1) W obszarze 37.25 ZP: 

a) dopuszcza sić realizacjć ciągów spacero-
wych, ċcieďek rowerowych, placów zabaw, 
urządzeĉ rekreacyjnych, elementów małej 
architektury, urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

b) nie dopuszcza sić zabudowy budynkami; 

c) utrzymuje sić istniejący przebieg rurociągu 
naftowego, dla którego ustala sić strefć 
bezpieczeĉstwa o szerokoċci 20,0m od osi 
rurociągu w kaďdą stronć, w której: 

- nie dopuszcza sić – wznoszenia budowli, 
urządzania stałych składów i magazynów 
oraz zalesiania; 

- dopuszcza sić - sytuowanie innej infra-
struktury sieci uzbrojenia terenu w 
uzgodnieniu z właċcicielem rurociągu, 
sadzenie pojedynczych drzew w odległo-
ċci co najmniej 5,0m od rurociągu nafto-
wego. 

2) W obszarze 37.26 ZP: 

a) dopuszcza sić realizacjć ciągu spacerowego, 
placu zabaw, urządzeĉ rekreacyjnych, ele-
mentów małej architektury, urządzeĉ i sieci 
infrastruktury technicznej; 

b) nie dopuszcza sić zabudowy budynkami. 

§ 4. 

Obszary oznaczone na rysunku planu symbolami: 
37.27 KDz, 37.28 KDl, 37.29 KDd ÷ 37.43 KDd prze-
znacza sić do adaptacji istniejących oraz realizacji 
nowoprojektowanych dróg publicznych, odpo-
wiednio: zbiorczej – symbol z literami KDz, lokal-
nej – symbol z literami KDl, dojazdowych – sym-
bole z literami KDd i ustala sić nastćpujące wa-
runki i zasady ich zagospodarowania: 

1) w obrćbie linii rozgraniczających tych obsza-
rów, oprócz obiektów drogowych, dopuszcza 
sić realizacjć zieleni izolacyjnej, infrastruktury 
technicznej wszystkich rodzajów oraz innych 
obiektów budowlanych nie bćdących budyn-
kami, pod warunkiem zachowania przepisów 
szczególnych oraz pozostałych ustaleĉ planu; 

2) ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych drogi lokalnej 37.28 KDl - 12.0m, dróg do-
jazdowych 37.29 KDd ÷ 37.43 KDd -10.0m; 

3) ustala sić szerokoċć jezdni drogi lokalnej 37.28 
KDl na 6.0m, dróg dojazdowych 37.29 KDd ÷ 
37.43 KDd na minimum 5,0m; 

4) w granicach linii rozgraniczających drogi lokal-
nej 37.28 KDl dopuszcza sić urządzenie ċcieďki 
rowerowej o szerokoċci minimum 2,25m. 

§ 5. 

Teren urządzeĉ elektroenergetycznych oznaczony 
symbolem 37.24 EE przeznacza sić do budowy 
nowych urządzeĉ elektroenergetycznych z zacho-
waniem przepisów szczególnych. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony środowiska i przyrody 

§ 6. 

Dla obszarów, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 
ustala sić nastćpujące warunki i wymagania w 
zakresie ochrony ċrodowiska i przyrody: 

1) Za wyjątkiem dróg publicznych i innych obiek-
tów infrastruktury technicznej, przy zachowa-
niu pozostałych ustaleĉ planu, w obszarach za-
kazuje sić realizacji obiektów „mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na ċrodowisko” i 
„mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko” w rozumieniu przepisów 
szczególnych obowiązujących na dzieĉ uchwa-
lenia niniejszego planu. 

2) Dopuszczalny poziom hałasu w obszarach 
oznaczonych na rysunku planu, bćdącym za-
łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały symbo-
lami: 37.16 MNu ÷ 37.20 MNu, 37.22 MNu, 
37.23 MNu nie moďe przekroczyć dopuszczal-
nego poziomu hałasu okreċlonego przepisami 
szczególnymi dla terenów zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, a dopuszczona w tych ob-
szarach zabudowa usługowa jako funkcja uzu-
pełniająca nie moďe powodować przekroczenia 
standardów jakoċci ċrodowiska poza terenem, 
do którego prowadzący działalnoċć usługową 
ma tytuł prawny. 

3) W obszarach oznaczonych na rysunku planu, 
bćdącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolami: 37.16 MNu ÷ 37.20 MNu, 
37.22 MNu, 37.23 MNu minimalną powierzch-
nić biologicznie czynną (w stosunku do całej 
powierzchni kaďdej działki budowlanej w obrć-
bie obszarów) ustala sić w wielkoċci minimum 
60%. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości 

§ 7. 

Dla obszarów o których mowa w § 2 ustala sić 
nastćpujące warunki i zasady scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) Nie wyznacza sić granic obszarów wymagają-
cych obowiązkowo przeprowadzenia scalenia i 
podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepi-
sów szczególnych. 
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2) W obszarach 37.16 MNu i 37.22 MNu dopusz-

cza sić wydzielanie działek przeznaczonych pod 
realizacjć dróg wewnćtrznych o szerokoċci pa-
sa drogowego minimum 8,00m, z trójkątnym 
poszerzeniem pasa drogowego w obrćbie 
skrzyďowaĉ z drogami publicznymi i wzajemnie 
ze sobą o długoċciach boków trójkąta równo-
ległych do osi jezdni równych co najmniej 
5,00m. W przypadku wydzielania drogi we-
wnćtrznej bez przejazdu („ċlepej”) dłuďszej niď 
60,0m naleďy ją zakoĉczyć placykiem do zawra-
cania o wymiarach minimum 12,50 m x 
12,50m. 

3) Podziały geodezyjne nieruchomoċci na działki 
budowlane w obszarach są moďliwe przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, pozostałych 
ustaleĉ planu oraz nastćpujących warunków: 

a) W wyniku podziału terenu na działki budow-
lane, naleďy zachować wartoċci uďytkowe 
zgodne z przeznaczeniem w planie wszyst-
kich fragmentów nieruchomoċci podlegają-
cej podziałowi, 

b) Wydzielanie działek budowlanych z nieru-
chomoċci dopuszczalne jedynie po uprzed-
nim wydzieleniu, w obrćbie nieruchomoċci 
podlegającej podziałowi, działek pod drogi 
publiczne projektowane niniejszym planem, 
a takďe działek pod poszerzenia istniejących 
dróg publicznych - zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) Zakazuje sić wydzielania działek, którym nie 
zapewniono bezpoċredniego dostćpu do 
drogi publicznej lub wewnćtrznej, za wyjąt-
kiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki słuďy 
powićkszeniu innej działki posiadającej juď 
zapewniony dostćp do drogi publicznej lub 
wewnćtrznej, 

d) Minimalną powierzchnić kaďdej nowotwo-
rzonej działki budowlanej ustala sić na 
1000m2, za wyjątkiem wydzielenia działek 
budowlanych, na których realizowane były-
by drogi wewnćtrzne, a takďe za wyjątkiem 
sytuacji, kiedy wydzielenie działki słuďy po-
wićkszeniu przyległej działki budowlanej, 

e) Kąt połoďenia granic wydzielanych działek w 
stosunku do pasa drogowego drogi pu-
blicznej lub wewnćtrznej winien sić zawie-
rać pomićdzy 700 a 1300, 

f) Minimalną szerokoċć nowowydzielanej 
działki budowlanej ustala sić na 18,0m, a 
minimalną szerokoċć jej przylegania do 
drogi publicznej lub wewnćtrznej ustala sić 
na 5,0m. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej i komunikacji 

§ 8. 

Dla obszarów, o których mowa w § 2, ustala sić 
nastćpujące warunki i wymagania dotyczące za-
sad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) w oparciu o istniejące i projektowane na te-
renie gminy sieci infrastruktury technicznej 
ustala sić docelowe wyposaďenie obszarów w 
nastćpujące sieci: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetyczną i oċwietleniową, 

d) telekomunikacyjną, 

e) gazową, 

- przy czym dopuszcza sić realizacjć innych 
zbiorowych mediów infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem zachowania prze-
pisów szczególnych oraz innych ustaleĉ 
planu; 

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 
w obrćbie obszarów dopuszcza sić odprowa-
dzanie ċcieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych; 

3) w obrćbie obszarów dopuszcza sić utrzyma-
nie istniejących sieci infrastruktury technicz-
nej oraz realizacjć sieci i przyłączy infrastruk-
tury technicznej wg potrzeb przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, przy czym nowe sie-
ci z zakresu tej infrastruktury lokalizować na-
leďy w pasach drogowych dróg istniejących 
lub projektowanych, a takďe w pasach terenu 
pomićdzy linią rozgraniczającą drogi a nie-
przekraczalną linią zabudowy; 

4) w uzasadnionych przypadkach moďliwe jest 
odstćpstwo od zasady okreċlonej w pkt 3, tj. 
dopuszcza sić budowć urządzeĉ i sieci infra-
struktury technicznej wewnątrz terenu ogra-
niczonego pokazaną na rysunku planu nie-
przekraczalną linią zabudowy, w uzgodnieniu 
z właċcicielem terenu; 

5) wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w wodć, gaz, energić elektrycz-
ną, odprowadzania ċcieków oraz lokalizacji 
innych urządzeĉ infrastruktury technicznej 
wymagają uzyskania warunków technicznych 
od właċciwych operatorów sieci tej infrastruk-
tury; 
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6) w uzasadnionych przypadkach zaistnienia 

kolizji projektowanych elementów zagospo-
darowania z istniejącą w obrćbie obszarów 
objćtych niniejszym planem infrastrukturą 
techniczną naleďy przebudować kolidujące 
fragmenty infrastruktury technicznej na wa-
runkach przepisów szczególnych; 

7) ustala sić zasadć gromadzenia odpadów sta-
łych o charakterze komunalnym w indywidu-
alnych pojemnikach przystosowanych do se-
gregacji tych odpadów z ich okresowym wy-
wozem w ramach systemu utylizacji odpa-
dów gminy Sochaczew, a takďe zasadć, ďe 
ewentualne odpady niebezpieczne (w rozu-
mieniu przepisów szczególnych), podlegają 
utylizacji przez specjalistyczne jednostki utyli-
zacji działające w oparciu o przepisy odrćbne; 

8) ustala sić przyszłoċciowe zaopatrzenie obsza-
rów objćtych niniejszym planem w gaz ziem-
ny gazociągami ċredniego ciċnienia, na wa-
runkach okreċlonych przez operatora sieci ga-
zowej z wykorzystaniem gazu do celów 
grzewczych; 

9) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych obszarów objćtych planem z istnieją-
cych i projektowanych: stacji elektroener-
getycznych i linii elektroenergetycznych 
ċredniego i niskiego napićcia, po ewentu-
alnej ich rozbudowie; nową stacjć trans-
formatorową 15/0,4 kV lokalizować w ob-
szarze oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 37.24 EE; 

b) budowć kablowych linii elektroenerge-
tyczno-oċwietleniowych niskiego napićcia 
stosownie do potrzeb (ze złączami kablo-
wymi usytuowanymi w linii ogrodzeĉ dzia-
łek budowlanych) - na warunkach okreċlo-
nych przez operatora sieci, 

c) przystosowanie istniejącej w obrćbie ob-
szaru linii elektroenergetycznej 15 kV do 
wymagaĉ przepisów szczególnych, 

d) moďliwoċć wykorzystania energii do celów 
grzewczych i technologicznych, 

10) ustala sić budowć sieci telekomunikacyjnych 
i przyłączenia do tych sieci na warunkach 
przepisów szczególnych, 

 

 

 

11) obsługć komunikacyjną działek przylegają-
cych do dróg publicznych istniejących lub 
projektowanych niniejszym planem zapewnią 
zjazdy bezpoċrednie z tych dróg - istniejące 
lub realizowane według potrzeb, przy czym w 
obszarach oznaczonych symbolami 37.16 
MNu, 37.22 MNu, 37.23 MNu obsługć komu-
nikacyjną działek przylegających bezpoċred-
nio do drogi powiatowej i jednoczeċnie do 
drogi dojazdowej lub drogi lokalnej ustala sić 
wyłącznie od drogi dojazdowej lub lokalnej, 

12) dostćp do drogi publicznej dla działek nie 
przylegających do dróg publicznych istnieją-
cych lub projektowanych niniejszym planem 
naleďy zapewnić poprzez drogi wewnćtrzne 
wydzielone w obszarze w oparciu o ustalenia 
planu, 

13) zagospodarowanie terenu kaďdej działki bu-
dowlanej, na której zlokalizowana zostanie 
zabudowa usługowa, uwzglćdnić musi pełne 
pokrycie potrzeb w zakresie parkowania po-
jazdów związanych z funkcjonowaniem usług, 
przy dotrzymaniu minimalnego wskačnika - 3 
miejsca parkingowe dla samochodów oso-
bowych na kaďde 100m2 powierzchni uďytko-
wej pomieszczeĉ usługowych, 

14) zagospodarowanie terenu kaďdej działki bu-
dowlanej, na której zlokalizowana zostanie 
zabudowa mieszkaniowa, uwzglćdnić musi 
pełne pokrycie potrzeb w zakresie parkowania 
pojazdów, przy dotrzymaniu minimalnego 
wskačnika - 1 miejsce parkingowe dla samo-
chodów osobowych na jeden lokal mieszkal-
ny, 

15) w budynkach z pomieszczeniami usługowymi 
elementy komunikacji słuďące pieszym naleďy 
przystosować dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

§ 9. 

Dla obszarów oznaczonych symbolami: 37.27 KDz, 
37.28 KDl, 37.29 KDd ÷ 37.43 KDd, o których mo-
wa w § 4 ustala sić nastćpujące warunki i wyma-
gania dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej i 
komunikacji: 

1) wprowadza sić obowiązek odprowadzania 
ċcieków deszczowych z powierzchni utwardzo-
nych dróg - według wymagaĉ przepisów 
szczególnych; 
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2) w uzasadnionych przypadkach zaistnienia koli-

zji projektowanych elementów zagospodaro-
wania z istniejącą w obrćbie obszarów infra-
strukturą techniczną naleďy przebudować koli-
dujące fragmenty infrastruktury technicznej na 
warunkach przepisów szczególnych. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące  

szczególnych warunków zagospodarowania  

oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów 

§ 10. 

Dla obszarów, o których mowa w § 2 i w § 4, usta-
la sić nastćpujące szczególne warunki zagospoda-
rowania oraz ograniczenia w uďytkowaniu tere-
nów: 

1) W obrćbie korytarzy elektroenergetycznych 
dopuszcza sić realizacjć budynków oraz innych 
obiektów budowlanych wyłącznie na warun-
kach wynikających z przepisów szczególnych, 
regulujących tego rodzaju sytuacje. W przy-
padku likwidacji lub przebudowy linii elektro-
energetycznej (np. poprzez jej skablowanie) ni-
niejsze ograniczenia w realizacji zagospodaro-
wania terenu nie obowiązują. 

 

2) Dla obszarów oznaczonych symbolami, w któ-
rych wystćpują litery MNu łączną powierzchnić 
sprzedaďową i pomocniczą obiektów handlo-
wych ustala sić na maksymalnie 200m2. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  

służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości spowodowanego 

uchwaleniem planu 

§ 11. 

Dla obszarów, o których mowa w § 2 ÷ § 5 ustala 
sić stawkć procentową słuďącą naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci spowodo-
wanego uchwaleniem planu w wysokoċci 0%. 

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

§ 12. 

1) Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Sochaczew. 

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

3) Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew: 

Czesław Ćwikliński 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LI/229/2010 

Rady Gminy Sochaczew 
z dnia 17 sierpnia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Ďukówka 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póčniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy Sochaczew 
stwierdza sić, ďe do wymienionego wyďej projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nie posiadające osobowoċci prawnej nie wniosły ďadnych uwag. 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LI/229/2010 

Rady Gminy Sochaczew 
z dnia 17 sierpnia 2010r. 

 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 póčniejszymi 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 póčniejszymi zmianami) oraz art. 
167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póčnie j-
szymi zmianami) Rada Gminy w Sochaczewie rozstrzyga, co nastćpuje: 

1) Z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu gminy Sochaczew we wsi Ďukówka oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finanso-
wych uchwalenia tego planu wynika, ďe realizacja zapisanych w nim zadaĉ z zakresu infrastruktury tech-
nicznej moďe pociągnąć za sobą wydatki z budďetu gminy; 

2) Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje w zakre-
sie infrastruktury technicznej, które są niezbćdne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodaro-
wania terenu objćtego planem, bćdą finansowane ze ċrodków budďetowych gminy, kredytów, obligacji 
oraz ċrodków pomocowych, przy czym: 

a) limity wydatków budďetowych na wieloletnie programy inwestycyjne bćdą ujćte kaďdorazowo w bu-
dďecie gminy na kaďdy rok, 

b) istnieją moďliwoċci ubiegania sić o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w za-
kresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zaintereso-
wanymi inwestorami. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


