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2 Obsługa długu 
(2.1+2.2+2.3) 

  7 105 154,00 9 955 449,94 9 199 259 8 223 258 7 640 401 7 340 401 6 870 600 6 070 600 5 080 600 4 870 600 2 756 600 

2.1 Spłata rat 
kapitałowych z 
wyłączeniem 
zobowiązań 
określonych w art. 
169 ust. 3 

  5 205 154,00 7 055 449,94 6 699 259 6 123 258 5 940 401 5 940 401 5 770 600 5 170 600 4 540 600 4 540 600 2 639 600 

a kredytów i poşyczek   4 905 154,00 4 415 849,94 4 059 659 3 483 658 3 300 801 3 300 801 3 131 000 2 531 000 1 901 000 1 901 000  

b wykup papierów 
wartościowych 

   2 339 600,00 2 339 600 2 339 600 2 339 600 2 339 600 2 339 600 2 339 600 2 339 600 2 339 600 2 339 600 

c udzielonych poręczeń   300 000,00 300 000,00 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

2.2 Spłata rat 
kapitałowych z tytułu 
zobowiązań 
określonych w art. 
169 ust. 3 

             

2.3 Spłata odsetek i 
dyskonta 

  1 900 000,00 2 900 000,00 2 500 000 2 100 000 1 700 000 1 400 000 1 100 000 900 000 540 000 330 000 117 000 

3. Prognozowane 
dochody budşetowe 

105 626 376,82  106 140 907,00 122 785 449,94 122 429 259 122 853 258 122 670 401 122 670 400 122 500 600 122 870 600 122 240 600 122 240 600 120 339 600 

4. Prognozowane 
wydatki budşetowe 

129 949 767,48  124 631 753,00 116 030 000,00 116 030 000 117 030 000 117 030 000 117 030 000 117 030 000 118 000 000 118 000 000 118 000 000 118 000 000 

5. Prognozowany wynik 
finansowy 

-24 323 390,66 0,00 -18 490 846,00 6 755 449,94 6 399 259 5 823 258 5 640 401 5 640 400 5 470 600 4 870 600 4 240 600 4 240 600 2 339 600 

6. Relacje do dochodów 
(w %): 

             

6.1 długu (art. 170 ust. 1) 
(1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 

  48,45 36,38 31,26 26,41 21,85 17,25 12,81 8,81 5,38 1,91 0,00 

6.2 długu po uwzględ-
nieniu wyłączeń (art. 
170 ust. 3) 
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 

             

6.3 spłaty zadłuşenia (art. 
169 ust. 1) (2:3) 

  6,69 8,11 7,51 6,69 6,23 5,98 5,61 4,94 4,16 3,98 2,29 

6.4 spłaty zadłuşenia po 
uwzględnieniu 
wyłączeń (art. 169 
ust. 3) (2.1+2.3):3 

  6,69 8,11 7,51 6,69 6,23 5,98 5,61 4,94 4,16 3,98 2,29 

 
Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/349/09 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 28 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Wręcza. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.), art. 20 ust.1 oraz art. 27 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz uchwały nr 
XX/205/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 
25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Wręcza 
zatwierdzonego uchwałą nr XV/83/2004 Rady 
Gminy w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Radziejowi-
ce (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 95, poz. 2334 z póŝn. 
zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co 
następuje: 

 

 

§ 1. 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującą fragment miejscowości Wręcza zwa-
ną dalej planem, na obszarze i w brzmieniu okre-
ślonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

1. Plan obejmuje fragment miejscowości Wręcza, 
połoşony w południowo-wschodniej części so-
łectwa Wręcza oraz na północny-zachód od 
miasta Mszczonowa, o łącznej powierzchni 
11.91ha, połoşony w gminie Mszczonów. Ob-
szar opracowania graniczy z Sołectwem Świni-
ce i Grabce Towarzystwo. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone 
są symbolem graficznym na rysunku planu 
sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
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§ 3. 

Stwierdza się, şe ustalenia niniejszej uchwały są 
zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Msz-
czonów”. 

§ 4. 

1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiony niniejszą uchwałą; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 będący inte-
gralną częścią niniejszej uchwały stanowią-
cy załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objętego gra-
nicami planu przy uşyciu oznaczeń zasto-
sowanych i opisanych odpowiednio w le-
gendzie: 

a) Oznaczenia graficzne będące ustaleniami 
planu: 

 granice obszaru objętego planem, 

 linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczających 
i linii zabudowy, 

 przeznaczenie terenów – określone 
symbolem literowym i cyfrowym; 

b) Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacji i propozycji uzupełnia-
jących, nie stanowią ustaleń planu miej-
scowego. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczą-
ce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
planu zgłoszonych w czasie wyłoşenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczą-
ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasadach ich finan-
sowania, które naleşą do zadań własnych 
Gminy. 

4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 4 dotyczą-
ce zgodności ustaleń planu ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów. 

 

§ 5. 

1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z 
ustawą. 

2. W planie nie występują: 

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumie-
niu ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym; 

2) Tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalonej na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym tereny naraşone na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagroşenie osuwa-
niem się mas ziemnych. 

§ 6. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu miejscowości 
Wręcza w gminie Mszczonów, o którym 
mowa w §1 uchwały; 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

4) ustawie – naleşy przez to rozumieć przepi-
sy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej; 

5) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objęty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

6) terenie – naleşy przez to rozumieć część 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o określo-
nym przeznaczeniu, sposobie uşytkowania 
lub odrębnych zasadach zagospodarowa-
nia, oznaczoną na rysunku planu nume-
rem i symbolem literowym; 

7) linii rozgraniczającej naleşy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na 
rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linię określającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległość budynku 
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od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki; 

9) przeznaczenie podstawowe – część prze-
znaczenia terenu, która powinna domino-
wać w danym terenie lub obszarze w spo-
sób określony ustaleniami planu; 

10) przeznaczenie uzupełniające terenu – ro-
dzaj przeznaczenia terenu inny niş pod-
stawowy, który uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe terenu w spo-
sób określony w ustaleniach planu, lokali-
zowane na zasadzie braku konfliktu z prze-
znaczeniem podstawowym wynikającym z 
ich sąsiedztwa; 

11) usługach towarzyszących – naleşy przez to 
rozumieć usługi związane z obsługą zabu-
dowy mieszkaniowej, których celem jest 
zaspokojenie podstawowych potrzeb lud-
ności takich jak: usługi handlu detaliczne-
go, działalność biurowa, projektowa, 
ochrona zdrowia, gabinety odnowy biolo-
gicznej, fryzjerskie, pracownie pracy twór-
czej itp. oraz drobne zakłady naprawcze 
takie jak: usługi napraw artykułów uşytku 
osobistego i domowego, usługi szewskie, 
usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp.; 

12) elewacji frontowej – elewacja budynku 
zlokalizowana od strony frontu działki; 

13) froncie działki – część działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnętrznej, z której odbywa się zjazd na 
działkę; 

14) wskaŝniku powierzchni zabudowanej (po-
wierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią 
utwardzoną) - nieprzekraczalna wartość 
stosunku sumy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków oraz powierzchni 
utwardzonych, do powierzchni działki - 
określona w %; 

15) maksymalnej intensywności zabudowy - 
nieprzekraczalna wartość stosunku sumy 
powierzchni liczonej w zewnętrznym obry-
sie murów wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

16) maksymalnej wielkości powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartość stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki określona w %; 

17) drogach wewnętrznych – naleşy przez to 
rozumieć wydzieloną z terenu działkę, któ-
ra na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych, pełni funkcję niepublicznej 

drogi wewnętrznej dla pozostałych działek 
do niej przylegających; 

18) osiowym poszerzeniu drogi publicznej – 
obustronne (symetryczne lub niesyme-
tryczne) poszerzenie istniejącej drogi do 
szerokości w liniach rozgraniczających 
podanej w planie wzdłuş osi symetrii ist-
niejącej drogi; 

19) zharmonizowaniu z otoczeniem – naleşy 
przez to rozumieć skomponowanie formy 
przestrzennej (bryły, elewacji, zabudowy), 
z uwzględnieniem cech przestrzennych i 
dekoracyjnych obiektów otaczających, ta-
kich jak np. wysokości i inne wymiary, 
kształty dachów, artykulacja ścian, kolory-
styka i faktura, w sposób tworzący z obiek-
tu nowopowstałego harmonijną całość z 
otoczeniem; 

20) obszar ograniczonego zagospodarowania 
– teren połoşony w sąsiedztwie np. linii 
średniego napięcia, w którym zagospoda-
rowanie podlega ograniczeniom wynikają-
cym z Polskich Norm i przepisów odręb-
nych; 

21) propozycji (lub zaleceniu) – naleşy przez to 
rozumieć sugestię zastosowania rozwią-
zań przestrzennych uznanych za szczegól-
nie korzystne pod względem funkcjonal-
nym, estetycznym, ochronnym, nie sta-
nowiących jednak prawa miejscowego; 

22) dopuszcza się – naleşy przez to rozumieć 
moşliwość działań lub sposobów zago-
spodarowania terenu określonych w usta-
leniach planu, lecz nie uznanych za opty-
malne. 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
planie i niezdefiniowanych w niniejszej uchwa-
le naleşy stosować definicje zgodne z obowią-
zującymi przepisami i aktami prawnymi. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 

§ 7. 

1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obsza-
rze objętym planem, ustalenia szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów ozna-
czonych symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Dla kaşdego terenu o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania i za-
budowy zapisano ustalenia szczegółowe. 
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§ 8. 

1. Plan wyznacza tereny o róşnym przeznaczeniu i 
róşnych zasadach zagospodarowania określo-
ne odpowiednim symbolem literowym i nume-
rem wyróşniającym je spośród innych tere-
nów. 

2. Linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia określono na rysunku planu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniające 

oraz dla niektórych terenów przeznaczenie do-
puszczalne i warunki jego dopuszczenia. 

4. Tereny mogą być w całości wykorzystane na 
cele zgodnie z ich podstawowym przeznacze-
niem lub na cele przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w 
dalszych przepisach planu. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

§ 9. 

Plan wyznacza tereny o następującym przezna-
czeniu podstawowym: 

 
1MN- 5MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

1R/Z- 2R/Z tereny rolnicze, tereny istniejących zadrzewień śródpolnych, łąk i pastwisk, 
1KDD- 5KDD tereny komunikacji- tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy dojazdowej, 

1KDW tereny komunikacji- tereny dróg wewnętrznych, 
1E teren infrastruktury technicznej- stacja transformatorowa 15kV. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 10. 

Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej: 

1. Plan przyjmuje następujące zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: 

a) ustala się, şe wiodącym przeznaczeniem na 
obszarze objętym planem są tereny o funk-
cji mieszkaniowej, 

b) plan ustala ochronę terenów lasów i wód, 

c) tereny zabudowy mieszkaniowej są częścią 
strefy mieszkaniowej, wyznaczonej w stu-
dium, pomiędzy ul. Şukowską a ul. Główną 
w Sołectwie Grabce Towarzystwo i na pół-
noc od ul. Şukowskiej w sołectwie Wręcza, 

d) głównym ciągiem komunikacji jest droga 
1KDD (ul. Şukowska) łącząca obszar planu z 
pobliskimi wsiami i dalej z Mszczonowem. 

2. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego są ustalenia planu zawar-
te w niniejszej uchwale Rady Miejskiej w Msz-
czonowie. 

3. Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje 
działań inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objętym planem oraz określają zasady 
wzajemnych powiązań funkcjonalnych i prze-
strzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań 
środowiska i istniejącego zainwestowania oraz 
wymogów zawartych w odrębnych przepisach. 

4. Zagospodarowanie terenu winno spełniać 
obowiązujące normy i przepisy odrębne. 

5. Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania 
ładu przestrzennego na poszczególnych tere-
nach są określone w Dziale II niniejszej uchwa-
ły. 

§ 11. 

Zasady ustalania połoşenia linii rozgraniczających: 

1) Ustala się, şe linie rozgraniczające tereny dróg 
publicznych wyznacza się następująco: 

a) dla terenu istniejącej drogi 1KDD, 2KDD li-
nie rozgraniczające zostały wyznaczone od 
granicy opracowania biegnącej granicą ist-
niejącej drogi do granicy jej osiowego po-
szerzenia do szerokości ustalonej niniej-
szym planem, 

b) dla terenów istniejących dróg o symbolach 
3KDD, 4KDD linie rozgraniczające zostały 
wyznaczone jako osiowe poszerzenie istnie-
jącej drogi, 

c) dla terenu projektowanej drogi o symbolu 
5KDD linie rozgraniczające zostały wyzna-
czone zgodnie z rysunkiem planu, 

d) dla terenu istniejącej drogi o symbolu 
1KDW linie rozgraniczające określa rysunek 
planu. 

§ 12. 

Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako nie-
przekraczalne od strony dróg i zwymiarowane 
na rysunku planu; 
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2) Ustala się, şe wyznaczone w planie linie zabu-

dowy są liniami nieprzekraczalnymi dla budyn-
ków; 

3) Dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudo-
wy: słupów, zadaszeń, podestów wejściowych, 
tarasów, okapów - max do szerokości 1.50m; 

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleşy wyznaczać 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) Ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej, w pasie terenu zawartym po-
między określonymi planem – linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą drogi. 

§ 13. 

Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Ustala się, şe kierunek głównej kalenicy dachu 
budynku musi być prostopadły lub równoległy 
do granic działki budowlanej; 

2) Ustala się kolorystykę dachów budynków jako 
obowiązującą - w odcieniach brązu, czerwieni i 
czerni; 

3) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, 
z wykluczeniem kolorów bardzo jaskrawych na 
powierzchni elewacji. 

§ 14. 

Zasady sytuowania ogrodzeń: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleşy lokalizować 
w ustalonej linii rozgraniczającej; 

2) Ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń beto-
nowych z pełnymi przęsłami z elementów pre-
fabrykowanych od strony dróg; 

3) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykonywa-
nia ogrodzeń o wysokości powyşej 1.8m; 

4) Dla terenów dróg o szerokości mniejszej lub 
równej 10.0 m bramy wjazdowe naleşy lokali-
zować zachowując minimalną odległość 7.0m 
od osi drogi. 

Rozdział 4 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

oraz podziału nieruchomości objętych planem 

§ 15. 

1. W obszarze objętym planem nie ustala się gra-
nic terenów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziałów nieruchomości. 

2. Zasady scalania i podziału oraz podziału nieru-
chomości zostały określone dla poszczegól-
nych terenów o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania w Dziale II. 

Rozdział 5 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 16. 

1. Ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-
mieniu art. 59 ustawy z dnia 3 paŝdziernika 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, 
z póŝn. zm.), 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 
przedsięwzięć zaliczanych do celów publicz-
nych w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami takich jak drogi i urządzenia in-
frastruktury technicznej z wyjątkiem stacji ba-
zowych telefonii komórkowej. 

3. Ustala się, şe prowadzenie działalności nie 
powinno powodować obnişenia standardów 
jakości środowiska. 

§ 17. 

Ustala się, şe realizacja niezbędnych elementów 
infrastruktury technicznej lub urządzeń ochrony 
środowiska zapewniających ochronę gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza 
powinna następować równocześnie lub wyprze-
dzająco w stosunku do realizacji inwestycji i urzą-
dzeń na terenach objętych planem. 

§ 18. 

W zakresie wód podziemnych i powierzchnio-
wych: 

Na terenie obszaru objętego planem brak jest 
sieci i urządzeń melioracyjnych. 

§ 19. 

W zakresie ochrony powietrza: 

Zaleca się wykorzystanie jako czynników grzew-
czych: gazu, energii elektrycznej, energii słonecz-
nej, oleju niskosiarkowego lub innych ekologicz-
nie czystych odnawialnych ŝródeł energii. 

§ 20. 

Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartości śro-
dowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych: 

1. Ustala się ochronę wartościowego drzewosta-
nu poprzez jego zachowanie. 

2. Zaleca się wprowadzenie nasadzeń zieleni o 
charakterze ozdobnym przy zabudowie jedno-
rodzinnej. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 41 – 5175 – Poz. 583 
 
3. W terenach komunikacyjnych zaleca się miej-

sca nieprzeznaczone do ruchu kołowego i pie-
szego obsadzić zielenią niską i wysoką, pod 
warunkiem niepogarszania warunków bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 

4. Wielkości minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyznaczone i 
określone w Dziale II. 

5. Wielkości maksymalnej powierzchni zabudo-
wanej są wyznaczone i określone w Dziale II. 

6. Ustala się zakaz umieszczania wolnostojących 
nośników reklamowych. 

§ 21. 

W zakresie ochrony przed hałasem. 

Tereny zabudowy MN, w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu naleşy traktować jako tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w 
rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowi-
ska. 

§ 22. 

W zakresie gospodarki odpadami. 

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

1) Postępowania z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami i wyma-
ganiami ochrony środowiska oraz lokalnymi 
przepisami i programami dotyczącymi gospo-
darki odpadami; 

2) Magazynowania odpadów w sposób selektyw-
ny i bezpieczny dla środowiska w miejscu ich 
powstawania - na terenie działki naleşy wyzna-
czyć miejsce do selektywnego składowania 
odpadów. 

Rozdział 6 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 23. 

1. Na terenie objętym planem nie występują za-
bytki archeologiczne. 

3. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabyt-
ków lub będące pod ochroną konserwatorską i 
inne obiekty uznane za dobra kultury współ-
czesnej (w rozumieniu przepisów odrębnych). 

Rozdział 7 

§ 24. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

Dla terenów oznaczonych symbolem Z ustala się 
zakaz zabudowy kubaturowej. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 25. 

1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacją dróg; 

1) Ustala się obsługę bezpośrednią obszaru 
objętego planem poprzez układ istnieją-
cych dróg gminnych dojazdowych oraz 
dróg wewnętrznych; 

2) Plan wyznacza następujące drogi publicz-
ne: 

a) drogi publiczne KDD kategorii gminnej 
klasy dojazdowej. 

b) droga wewnętrzna 1KDW. 

3) Szerokość terenów komunikacji w ich li-
niach rozgraniczających określono na ry-
sunku planu oraz w § 38, § 39 i § 40 niniej-
szej uchwały; 

4) Przy skrzyşowaniach dróg naleşy stosować 
naroşne ścięcia linii rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu i przepisami 
odrębnymi; 

5) Ustala się do obsługi poszczególnych te-
renów moşna wyznaczyć drogi wewnętrz-
ne i dojazdy o szerokości minimum: 

- 10.0m - dla terenów MN dla obsługi po-
wyşej 10 działek, 

- 8.0m - dla terenów MN dla obsługi ponişej 
10 działek, 

- 6.0 m- dla terenów MN dla obsługi 4 dzia-
łek, 

- 4.5m - dla dojazdów obsługujących 
2 działki na terenach MN. 

6) Drogi wewnętrzne winny mieć połączenie 
z dwoma drogami publicznymi, w przy-
padku braku połączenia z drogą publiczną 
naleşy na drodze wewnętrznej wydzielić 
teren do zawracania o minimalnej szero-
kości 12.5m; 

7) Przy skrzyşowaniach dróg naleşy stosować 
naroşne poszerzenia dróg w liniach roz-
graniczających (o wym. 5.0 x 5.0m i 10.0 
x10.0m) zgodnie z rysunkiem planu; 

8) Drogi gminne istniejące oznaczone 1KDD, 
2KDD, 4KDD są drogami gruntowymi i 
wymagają budowy w zakresie szerokości i 
nawierzchni; 
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9) Droga gminna projektowana oznaczona 
symbolem 5KDD wymaga budowy; 

10) Droga wewnętrzna istniejąca o oznaczeniu 
1KDW i droga gminna 3KDD są drogami 
gruntowymi i wymagają budowy w zakre-
sie szerokości i nawierzchni. 

2. Określenie warunków powiązań układu komu-
nikacyjnego z układem zewnętrznym: 

1) Ustala się, şe układ komunikacyjny obszaru 
planu powiązany jest z drogą krajową nr 8 i 
obwodnicą Miasta Mszczonowa poprzez 
istniejące drogi; 

2) Droga gminna klasy dojazdowej 1KDD sta-
nowi połączenie układu komunikacyjnego 
obszaru planu z układem komunikacyjnym 
miasta Mszczonowa i układem komunika-
cyjnym gminy Radziejowice; 

3) Obszar planu powiązany jest poprzez drogę 
1KDD z drogą powiatową (nr 4715W) relacji 
Olszówka – Mszczonów; 

4) Warunkiem sprawności wymienionych roz-
wiązań jest modernizacja całości drogi 
1KDD, wymieniona w § 25 ust. 1 pkt 8 nie 
tylko w obszarze planu lecz takşe poza tym 
obszarem. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 26 

Zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) Teren zaopatrywany jest w wodę ze stacji 
uzdatniania wody w Mszczonowie; 

2) Ustala się zaopatrzenie w wodę dla obszaru 
objętego planem z istniejących ( 110, 90) i 
projektowanych sieci wodociągowych; 

3) Ustala się rozbudowę sieci wodociągowej 
wzdłuş istniejących i projektowanych dróg; 

4) Do czasu wybudowania sieci wodociągowej 
dopuszcza się pobór wody z indywidualnych 
ŝródeł. 

§ 27. 

Zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód 
opadowych: 

1) Ustala się zasady odprowadzania ścieków sani-
tarnych do planowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem do 
oczyszczalni ścieków na podstawie umów in-
dywidualnych; 

2) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków sani-
tarnych wprost do gruntu, wodnych cieków 
powierzchniowych oraz rowów melioracyj-
nych; 

3) Wody opadowe i roztopowe naleşy odprowa-
dzić na teren własny działki, nie naruszając in-
teresu osób trzecich, nie zmieniając stanu wód 
na gruncie, ani kierunku odpływu wody; 

4) Dopuszcza się lokalizację lokalnych systemów 
oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych 
na działkach o powierzchni minimum 2500m2 
przy zachowaniu minimalnych odległości od 
ujęć wody, budynków mieszkalnych i granic 
działek określonych w przepisach odrębnych. 
Przed lokalizowaniem naleşy wykonać badania 
hydrologiczne stwierdzające moşliwość zasto-
sowania tych systemów (tj. dostateczna prze-
puszczalność gruntów, poziom wód grunto-
wych ponişej 1,5m). 

§ 28. 

Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) Ustala się zaopatrzenie w energie elektryczną 
w oparciu o istniejącą w sąsiedztwie sieć elek-
troenergetyczną SN, zgodnie z docelowym za-
potrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warun-
kach Zakładu Energetycznego; 

2) Ustala się budowę sieci SN i NN wzdłuş projek-
towanych i istniejących dróg; 

3) Dopuszcza się stosowanie alternatywnych ŝró-
deł energii elektrycznej: np. generatorów prą-
du. 

§ 29. 

Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w 
oparciu o projektowaną sieć telekomunikacyjną, 
w uzgodnieniu i na warunkach odpowiedniego 
zakładu telekomunikacji. 

§ 30. 

Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

1) W granicach planu brak jest sieci gazowej; 

2) Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o projektowaną sieć gazu przewodo-
wego; 

3) Ustala się, şe obszar planu winien być objęty 
zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowę sieci 
gazowej z zachowaniem obowiązujących norm 
w zakresie prowadzenia i lokalizowania sieci i 
urządzeń. 
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§ 31. 

Ustala się zasady zaopatrzenia w ciepło z indywi-
dualnych ŝródeł ciepła z zaleceniem stosowania 
nieszkodliwych, ekologicznych czynników grzew-
czych (takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, 
energia elektryczna, energia słoneczna, odnawial-
ne ŝródła energii), których eksploatacja powodu-
jąca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza 
nie spowoduje obnişenia standardów jakości po-
wietrza poza terenem, do którego właściciel insta-
lacji posiada tytuł prawny. 

§ 32. 

Ustala się zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywozu na 
gminne wysypisko śmieci na podstawie umów 
indywidualnych i zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

2) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzględniać zapewnienie miejsca do czaso-
wego, selektywnego gromadzenia odpadów 
przed ich wywozem, w sposób niezagraşający 
zanieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu 
poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki. 

§ 33. 

Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich me-
diów naleşy lokalizować na terenach komuni-
kacji z zachowaniem wzajemnych odległości 
wynikających z przepisów odrębnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 

technicznej poza terenem komunikacji w opar-
ciu o przepisy odrębne; 

3) Dla planowanej zabudowy naleşy zachować 
odległości od wszelkich istniejących sieci i 
urządzeń podziemnych i naziemnych wynikają-
ce z przepisów odrębnych. 

Rozdział 10 

§ 34. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uşytkowania terenów. 

Ustala się, şe tereny, których przeznaczenie zosta-
ło zmienione planem mogą być uşytkowane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

Rozdział 11 

§ 35. 

Określa się stawkę procentową słuşącą naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
uchwaleniem planu: 

1. dla terenów o symbolach MN,– w wysokości 
30% 

2. dla pozostałych terenów 1% 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 

Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywno-
ści zabudowy 

§ 36. 
 
Oznaczenie terenu 1MN- 5MN 
Powierzchnia 10,33 ha 

1. Przeznaczenie terenu 
1) przeznaczenie podstawowe 

przeznaczenie uzupełniające 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej) 
- budynki gospodarcze i garaşowe na samochody osobowe, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-

dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

2) przeznaczenie dopuszczalne Usługi towarzyszące- zgodnie z definicją w § 6 ust.1, w kubaturze 
budynku mieszkalnego. 
Warunki dopuszczenia: powierzchnia usług do 30 % powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego. 

2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospodarowania Zachowanie, rozbudowa i budowa budynków 
2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 
a) linie zabudowy nieprzekraczalne, - 6.00 m od linii rozgraniczających drogi 2KDD- 5KDD i 1KDW, 

- 8.0 m od drogi 1KDD, 
- w/w ustalenia nie dotyczą: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 
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b) parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 
20%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 60% 
pow. działki, 

- intensywność zabudowy – do 0.3. 
c) wysokość budynków - mieszkalnych jednorodzinnych: 

- maksymalna ilość kondygnacji - 2, 
- maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wej-

ściu głównym do budynku do najwyşszego punktu kalenicy - 
10.0 m, 

- maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 1.20 m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- gospodarczych i garaşy: 
- maksymalna ilość kondygnacji-1, 
- maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wej-

ściu głównym do budynku do najwyşszego punktu kalenicy - 
6.0m, 

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

- maksymalna wysokość wrót garaşowych - 2.80m. 
d) kształt dachów dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30º 

do 45o 
dopuszcza się dachy mansardowe 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 
budynkach gospodarczych lub garaşowych 

3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomości 
a) zasady i warunki podziałów - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania 

wartości uşytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych pla-
nem, 

- adaptuje się istniejące podziały wydzielające działki budowlane o 
powierzchni mniejszej niş podana nişej pod warunkiem zachowa-
nia pozostałych ustaleń planu, 

- kaşda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury 
technicznej, 

- za dostęp do drogi publicznej uwaşa się równieş wydzielenie drogi 
wewnętrznej lub dojazdu o parametrach określonych niniejszą 
uchwałą. 

b) minimalne powierzchnie nowo wydzie-
lanych działek 

1300 m2 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnętrznych. 

c) minimalne fronty nowo wydzielanych 
działek 

25 m. 

d) kąt połoşenia działek w stosunku do 
pasa drogowego 

90º ±20º. 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
a) minimalne powierzchnie nowo wydzie-

lanych działek 
1300 m2 

b) minimalne fronty nowo wydzielanych 
działek 

25 m. 

c) kąt połoşenia działek w stosunku do 
pasa drogowego 

90º ±20º. 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) obsługa komunikacyjna terenu Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych 

znajdujących się na terenie objętym planem oraz z dróg wewnętrznych 
wyznaczonych na rysunku planu. 

b) parkingi ustala się obowiązek zapewnienia minimum 2-ch miejsc postojowych 
dla samochodu osobowego na własnej działce. W przypadku budyn-
ków z wbudowaną funkcją usługową – 3 miejsc postojowych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 41 – 5179 – Poz. 583 
 

§ 37. 
 
Oznaczenie terenu 1R/Z-2R/Z 

Powierzchnia 0,14ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe Tereny rolnicze, tereny istniejących zadrzewień śródpolnych, łąk i 
pastwisk, 

2) przeznaczenie dopuszczalne Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moşliwość lokalizacji 
obiektów i urządzeń, takich jak: 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w przypadku braku moşli-
wości innych rozwiązań. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania Ustala się: 
 zakaz zabudowy, 

 100% powierzchni biologicznie czynnej. 

 
§ 38. 

 
Oznaczenie terenu 1KDD – 2KDD 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji- tereny części dróg publicznych kategorii gminnej 
klasy dojazdowej (planowane poszerzenie drogi). 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania  w liniach rozgraniczających całej drogi planuje się jezdnię, chodnik, 
pobocze, odwodnienie, 

 dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod wa-
runkiem zachowania przepisów odrębnych, 

 ustala się stosowanie naroşnych poszerzenia w liniach rozgranicza-
jących na skrzyşowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych i określonych na rysunku planu. 

2) szerokość dróg publicznych w liniach 
rozgraniczających 

1KDD Teren drogi (ul. Şukowska) leşącej, na granicy z obszarem opra-
cowania, do wsi Grabce Towarzystwo w granicy planu posze-
rzenie o zmiennej szerokości zgodnie z rysunkiem planu. Łączna 
szerokość drogi 12.0m, 

2KDD Teren drogi (ul. Spacerowa) leşącej, na granicy z obszarem 
opracowania, do wsi Świnice, w granicy planu poszerzenie o 
zmiennej szerokości zgodnie z rysunkiem planu. Łączna szero-
kość drogi 10.0m. 

 
§ 39. 

 
Oznaczenie terenu 3KDD – 5KDD 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji- tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy 
dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania  tereny obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, 
chodniki, pobocze i rowy odwadniające) i urządzeń z nią związanych, 

 dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warun-
kiem zachowania przepisów odrębnych, 

 ustala się stosowanie naroşnych poszerzeń w liniach rozgraniczają-
cych na skrzyşowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych i określonych na rysunku planu. 

2) szerokość dróg publicznych w liniach 
rozgraniczających 

10.0m dla terenów dróg oznaczonych symbolami: 3KDD, 4KDD, 5KDD. 
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§ 40. 
 
Oznaczenie terenu 1KDW 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji - tereny dróg wewnętrznych. 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania  tereny obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, 
chodniki) i urządzeń z nią związanych, 

 dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warun-
kiem zachowania przepisów odrębnych, 

 ustala się stosowanie naroşnych poszerzeń w liniach rozgraniczają-
cych na skrzyşowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych i określonych na rysunku planu. 

2) szerokość dróg publicznych w liniach 
rozgraniczających 

8.0m dla terenu drogi oznaczonej symbolem: 1KDW. 

 
§ 41. 

 
1. Oznaczenie terenu 1E 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe Teren infrastruktury technicznej- stacja transformatorowa 15kV. 

2) Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 

a) zakaz zabudowy nie związanej z obsługą terenu. 
b) - ustala się, şe dla projektowanych w terenie stacji transformatorowych słupowych, 15/0,4kV naleşy wydzielić 

działki o minimalnych wymiarach 3mx2m, 
- ustala się, şe zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie powoduje konieczności zmiany planu. 

 
Dział III 

Rozdział 1 
Przepisy końcowe 

§ 42. 

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze zgodnie z ustawą z dnia 
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. 

§ 43. 

Traci moc uchwała nr XV/83/2004 z dnia 11 lutego 
2004r. Rady Gminy Radziejowice w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Radziejowice (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 95, poz. 2334 z póŝn. zm.) w grani-
cach objętych niniejszym planem. 

§ 44. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Mszczonowa. 

§ 45. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

§ 46. 

Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Mszczonowa. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

Łukasz Koperski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVI/349/09 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Wręcza 

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Mszczonowie przyjmuje następujące rozstrzygnięcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Wręcza: 

W okresie wyłoşenia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły şadne 
uwagi. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

Łukasz Koperski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVI/349/09 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne (poszerzenie dróg) 

Wykup terenów pod drogi lub terenu przeznaczonego na poszerzenie dróg odbywać się będzie przy 
podziałach nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli działek lub z urzędu (w przypadku 
konieczności wydzielenia drogi) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

Środki finansowe na odszkodowanie za działki gruntu przeznaczonego pod drogi pochodzić będą ze 
środków budşetowych gminy. 

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oświetlenie drogi) 

Budowa dróg realizowana będzie zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym w zakresie dróg 
uchwalanym przez Radę Miejską w Mszczonowie. 

Środki finansowe na budowę dróg pochodzić będą z budşetu gminy oraz istnieje moşliwość współfi-
nansowania ze środków funduszy UE, o które gmina kaşdorazowo występuje. 

II. Budowa wodociągów i kanalizacji 

Wodociągi: 

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gmi-
ny Mszczonów, który uwzględnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w zakresie 
infrastruktury technicznej. 

Środki finansowe na budowę wodociągów pochodzą z budşetu gminy i wspierane są przez środki NFOŚ 
i WFOŚ. 
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Kanalizacja: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 
Środki finansowe na budowę sieci pochodzić będą ze środków budşetowych i środków Funduszy UE. 

III. Budowa sieci i urządzeń elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych 
Rozbudowa oraz budowa sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i budowa stacji transformatorowych 
zgodnie z zapisami planu odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy zainteresowanym 
inwestorem i przedsiębiorstwem. 
Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energię i 
paliwa gazowe naleşy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oświetlenia dróg. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

Łukasz Koperski 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXXVI/349/09 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie  

dotyczące zgodności ustaleń zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów  
obejmującej fragment miejscowości Wręcza z kierunkami zagospodarowania określonymi  

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
 
Obszar objęty niniejszym planem miejscowym połoşony jest w Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (uchwała zatwierdzająca studium nr XLIV/332/06 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006r.) w zasięgu strefy mieszkaniowej (MN). 
Studium wskazuje dla obszaru MN1 realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz 
podstawowych usług obsługujących obszar. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmująca fragment 
miejscowości Wręcza zatwierdzona uchwałą nr XXXVI/349/09 z dnia 28 paŝdziernika 2009r. jest zgodna z 
uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie nr XLIV/332/06 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 
Łukasz Koperski 
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UCHWAŁA Nr XLI/274/2009 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, 
art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

 


