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dy przeznaczone sņ w całoŌci na działalnoŌń 
statutowņ, a w szczególnoŌci organizacji po-
zarzņdowych na prowadzenie działalnoŌci 
poŐytku publicznego z zastrzeŐeniem, Őe loka-
le nie mogņ byń usytuowane na parterach w 
ciņgach handlowo-usługowych; 

2. na rzecz organów administracji rzņdowej i 
samorzņdowej; 

3. na rzecz organów wymiaru sprawiedliwoŌci; 

4. na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia 
z lokalu na podstawie umowy przez okres co 
najmniej 3 lat i wykona remont lokalu.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Otwocka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Otwocka: 

Piotr Kudlicki 
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UCHWAŁA Nr XI/84/11 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 

obejmującego fragment miejscowości Marków-Świnice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami), art. 20  
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniej-
szymi zmianami) oraz uchwały nr 
XXXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmujņcego fragment miejscowoŌci Marków - 
ŋwinice, Rada Miejska w Mszczonowie stwier-
dzajņc, Őe ustalenia niniejszej uchwały sņ zgod-
ne ze „Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Msz-
czonów” (uchwała nr XLIV/332/06 Rady Miej-
skiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006r.) 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmujņcy fragment miejscowoŌci Marków - 
ŋwinice zwany dalej planem, na obszarze i w 
brzmieniu okreŌlonym niniejszņ uchwałņ. 

§ 2.1. Plan obejmuje czeŌń miejscowoŌci 
Marków - ŋwinice, połoŐonej w północno - za-
chodniej czňŌci gminy Mszczonów, w sņsiedz-
twie Centralnej Magistrali Kolejowej oraz dróg 
gminnych nr 470138W, nr 470136W, 470137W,  
o łņcznej powierzchni 25.32 ha. 

6) Granice obszaru objňtego planem ozna-
czone sņ symbolem graficznym na ry-
sunku planu sporzņdzonym w skali 
1:1000 stanowiņcym załņcznik nr 1 (gra-
ficzny) do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiņcy niniejszņ uchwałň; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 bňdņcy inte-
gralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały stanowiņcy 
załņcznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objňtego grani-
cami planu przy uŐyciu oznaczeŊ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bňdņce ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objňtego planem, 

- linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

- strefa ochrony konserwatorskiej 
 w rku archeologicznego, 

- przeznaczenie terenów – okreŌlone 
symbolem literowym i cyfrowym; 
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b) pozostałe oznaczenia graficzne majņ cha-
rakter informacji, uzupełnienia oraz pro-
pozycji i nie stanowiņ ustaleŊ planu miej-
scowego. 

2. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 2 doty-
czņce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
planu zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu 
planu do publicznego wglņdu. 

3. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 3 doty-
czņce sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gmi-
ny. 

§ 4.1. Plan sporzņdza siň w zakresie zgodnym 
z ustawņ. 

2. W planie nie wystňpujņ: 

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) Tereny lub obiekty podlegajņce ochronie, 
ustalonej na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym tereny naraŐone na niebezpie-
czeŊstwo powodzi oraz zagroŐenie osuwa-
niem siň mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów obejmujņcy fragment 
miejscowoŌci Marków – ŋwinice; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej, o ile z treŌci 
przepisu nie wynika inaczej; 

4) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

5) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu wyznaczonņ na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi o okreŌlonym 
przeznaczeniu, sposobie uŐytkowania lub 
odrňbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczonņ na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 

8) linii rozgraniczajņcej naleŐy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar 
planu na tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysunku 
planu lub ustalonņ liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń budynku 
od linii rozgraniczajņcej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki; 

10) przeznaczenie podstawowe – czňŌń prze-
znaczenia terenu, która powinna domino-
wań w danym terenie lub obszarze w spo-
sób okreŌlony ustaleniami planu; 

11) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niŐ podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe terenu w sposób okreŌlo-
ny w ustaleniach planu, lokalizowane na 
zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem 
podstawowym wynikajņcym z ich 
 w rastrtwa; 

12) froncie działki – czňŌń działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnňtrznej, z której odbywa siň zjazd na 
działkň; 

13) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień maksymalnņ wysokoŌń 
budynku mierzonņ od poziomu terenu przy 
głównym wejŌciu do budynku do najwyŐ-
szego punktu dachu; 

14) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy – 
nieprzekraczalna wartoŌń stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie murów ze-
wnňtrznych wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

15) maksymalnej wielkoŌci powierzchni zabu-
dowy – nieprzekraczalna wartoŌń stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki okreŌlona w %; 

16) drogach wewnňtrznych – naleŐy przez to 
rozumień wydzielonņ z terenu działkň, która 
na zasadach okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych, pełni funkcjň drogi wewnňtrznej 
dla pozostałych działek do niej przylegajņ-
cych; 

17) osiowym poszerzeniu drogi – obustronne 
poszerzenie istniejņcej drogi do szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych podanej w pla-
nie wzdłuŐ osi symetrii istniejņcej drogi; 

18) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
teren połoŐony w sņsiedztwie np.: linii 
Ōredniego napiňcia, linii wysokiego napiň-
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cia, magistral gazowych w którym zago-
spodarowanie podlega ograniczeniom wy-
nikajņcym z Polskich Norm i przepisów od-
rňbnych; 

19) dopuszcza siň – naleŐy przez to rozumień 
moŐliwoŌń działaŊ lub sposobów zagospo-
darowania terenu okreŌlonych w ustale-
niach planu, lecz nie uznanych za 
 w rastne. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych 
w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale naleŐy stosowań definicje zgodne z 
obowiņzujņcymi przepisami i aktami prawnymi. 

§ 6. Informacje dotyczņce konstrukcji planu: 

1. Przepisy ogólne obowiņzujņ na całym 
 w rarze objňtym planem, przepisy szczegó-
łowe obowiņzujņ dla poszczególnych tere-
nów oznaczonych symbolem cyfrowym i lite-
rowym. 

2. Dla kaŐdego terenu o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

3. Plan wyznacza tereny o róŐnym przeznacze-
niu i róŐnych zasadach zagospodarowania 
okreŌlone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróŐniajņcym je spoŌród 
innych terenów. 

4. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania okreŌlono na rysunku planu stano-
wiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Dla terenów wyznaczonych planem ustala siň 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniajņce 
oraz dla niektórych terenów przeznaczenie 
dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia. 

6. Tereny, mogņ byń w całoŌci wykorzystane na 
cele zgodnie z ich podstawowym przezna-
czeniem lub na cele przeznaczenia podsta-
wowego i dopuszczalnego na zasadach usta-
lonych w dalszych przepisach planu. 

 
Dział I 

Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu 

§ 7. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym przeznaczeniu podstawowym: 
 

1UP teren produkcyjno – usługowy, 

1O teren infrastruktury – teren gospodarowania odpadami – składowisko odpadów, 

1R – 2R tereny rolnicze, 

1RM – 2RM tereny zabudowy zagrodowej i upraw rolnych, 

1R/Z – 4R/Z tereny rolnicze – tereny łņk i istniejņcych zadrzewieŊ, 

1ZL – 4ZL tereny lasów, 

1KDDp – 
4KDDp 

tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, kategorii gminnej klasy dojazdowej- teren 
poszerzenia drogi, 

1WS  teren wód powierzchniowych. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 8. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej: 

1) Plan przyjmuje nastňpujņce zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: Teren opraco-
wania obejmuje tereny o przeznaczeniu i 
uŐytkowaniu rolniczym i leŌnym oraz tereny 
połoŐone w bezpoŌrednim sņsiedztwie Cen-
tralnej Magistrali Kolejowej przeznaczone na 
tereny gospodarowania odpadami i tereny 
przeznaczone na usługi i produkcjň; 

2) Narzňdziami realizacji ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego sņ ustalenia planu 
zawarte w niniejszej uchwale Rady Miejskiej 
w Mszczonowie; 

3) Ustalenia planu regulujņ wszystkie rodzaje 
działaŊ inwestycyjnych realizowanych na 
np.szarze objňtym planem oraz okreŌlajņ za-
sady wzajemnych powiņzaŊ funkcjonalnych i 
przestrzennych przy uwzglňdnieniu uwarun-
kowaŊ Ōrodowiska i istniejņcego zainwesto-
wania oraz wymogów zawartych w odrňb-
nych przepisach; 
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4) Zagospodarowanie terenu winno spełniań 

obowiņzujņce normy i przepisy odrňbne; 

5) Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształtowa-
nia ładu przestrzennego na poszczególnych 
terenach sņ okreŌlone w Dziale II niniejszej 
uchwały. 

§ 9. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgrani-
czajņcych: 

1) Linie rozgraniczajņce tereny UP i RM, R/Z, R 
zostały wyznaczone zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) Linie rozgraniczajņce teren 1O pokrywajņ siň 
z granicņ działki 77/9; 

3) Linie rozgraniczajņce tereny ZL, WS pokrywa-
jņ siň z granicami uŐytków; 

4) Linie rozgraniczajņce tereny 1KDDp, 2KDDp, 
3KDDp, 4KDDp zostały ustalone jako posze-
rzenie istniejņcej drogi do 10m wg rysunku 
planu. 

§ 10. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako 
nieprzekraczalne od strony dróg i zwymiaro-
wane na rysunku planu; 

2) Ustala siň, Őe wyznaczone w planie linie za-
budowy sņ liniami nieprzekraczalnymi dla 
budynków;  

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleŐy wyznaczań 
zgodnie z przepisami odrňbnymi1). 

§ 11. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Forma budynków na terenach usług winna 
byń zaprojektowana w stylu współczesnym z 
wykorzystaniem na elewacjach np. okładzin z 
naturalnych materiałów; 

2) W przypadku rozbudowy budynków istniejņ-
cych kņt nachylenia połaci dachu w nawiņza-
niu do istniejņcego spadku. 

§ 12. Zasady sytuowania ogrodzeŊ: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleŐy lokalizo-
wań w ustalonej linii rozgraniczajņcej; 

2) Ustala siň zakaz lokalizowania ogrodzeŊ be-
tonowych z elementów prefabrykowanych 
od strony dróg; 

3) W terenach O i UP dopuszcza siň lokalizowa-
nie ogrodzeŊ betonowych z pełnymi przň-
słami z elementów prefabrykowanych w 
szczególnoŌci od strony terenów, w których 
jest zlokalizowana lub plan dopuszcza zabu-
dowň mieszkaniowņ; 

 

4) Od strony rowu melioracyjnego ogrodzenie 
naleŐy lokalizowań w odległoŌci min. 1.5m od 
górnej krawňdzi skarpy rowu melioracyjne-
go; 

5) Istniejņce ogrodzenia, zlokalizowane nie-
zgodnie z liniņ rozgraniczajņca, mogņ byń 
uŐytkowane w dotychczasowej lokalizacji, z 
prawem do ich zachowania, z wyłņczeniem 
modernizacji, przebudowy i odbudowy. 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki 

scalania i podziału oraz podziału nieruchomości 
objętych planem 

§ 13. W obszarze objňtym planem nie ustala 
siň granic terenów do scalania i podziału nieru-
chomoŌci i nie ustala siň zasad scalania i podzia-
łu nieruchomoŌci. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 14.1. Ustala siň zakaz realizacji przedsiň-
wziňń mogņcych potencjalnie i zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w rozumieniu usta-
wy o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochro-
nie Ōrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na Ōrodowisko. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy: 

- inwestycji celu publicznego takich jak drogi i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

- inwestycji celu publicznego z zakresu łņczno-
Ōci publicznej, której lokalizacja winna byń 
zgodna z przepisami odrňbnymi, 

- przedsiňwziňń potencjalnie znaczņco 
 w rastływujņcych na Ōrodowisko realizowa-
nych na terenach 1O, 1UP. 

§ 15. Ustala siň, Őe realizacja niezbňdnych 
elementów infrastruktury technicznej lub urzņ-
dzeŊ ochrony Ōrodowiska zapewniajņcych 
ochronň gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza powinna nastňpowań 
równoczeŌnie lub wyprzedzajņco w stosunku do 
realizacji inwestycji i urzņdzeŊ na terenach objň-
tych planem. 

§ 16. W zakresie wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

1) Ustala siň, Őe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne zwiņzane z przekształce-
niem układu hydrogeograficznego, w tym 
równieŐ sypanie wałów, przekształcenie po-
ziomu terenu mogņce naruszyń spływ po-
wierzchniowy wody i stosunki wodne wyma-
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gajņ uzgodnienia na warunkach zgodnych z 
przepisami Prawa Wodnego i kaŐdorazowo 
zgłoszenia do ewidencji odpowiedniego za-
rzņdu melioracji i urzņdzeŊ wodnych; 

2) W terenie 1O naleŐy wykonań zabezpieczenia 
terenu pozwalajņce na ochronň wód i gruntu 
przed niekontrolowanym przepływem odcie-
ków i innych substancji mogņcych wprowa-
dzań zanieczyszczenia do gruntu i wód. Teren 
o symbolu 1O naleŐy wyposaŐyń w nieza-
wodnie działajņcy system drenaŐu wód od-
ciekowych. 

§ 17. W zakresie ochrony powietrza: 

1) Ustala siň, Őe prowadzenie działalnoŌci po-
wodujņcej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjň hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodowań przekroczenia standardów jako-
Ōci Ōrodowiska poza granicami terenu, do 
którego prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny oraz nie moŐe przekraczań na tej gra-
nicy norm dopuszczalnych dla terenów sņ-
siednich; 

2) Wykorzystanie jako czynników grzewczych w 
szczególnoŌci gazu, energii elektrycznej, 
energii słonecznej, oleju niskosiarkowego lub 
innych ekologicznie czystych odnawialnych 
Ŏródeł energii. 

§ 18. Ochrona i wzbogacanie lokalnych war-
toŌci Ōrodowiskowych, przyrodniczych i krajo-
brazowych: 

1) Ustala siň ochronň wartoŌciowego drzewo-
stanu poprzez jego zachowanie; 

2) Ustala siň wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszņcej, którņ naleŐy lokalizo-
wań w szczególnoŌci wokół granic działki; 

3) Ustala siň wprowadzenie zieleni izolacyjnej w 
terenie 1UP od strony terenu 1O oraz od 
strony zabudowy zagrodowej; 

4) Ustala siň wprowadzenie zieleni izolacyjnej w 
postaci dwóch szpalerów drzew i jednego 
szpaleru krzewów; 

5) WielkoŌci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej sņ wyznaczo-
ne i okreŌlone w Dziale II; 

6) WielkoŌci maksymalnej powierzchni zabu-
dowy sņ wyznaczone i okreŌlone w Dziale II. 

§ 19. W zakresie ochrony przed hałasem: 

7) Tereny zabudowy RM, w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu naleŐy 
traktowań jako tereny przeznaczone na 
cele mieszkaniowo – usługowe w rozu-
mieniu przepisów Prawa Ochrony ŋro-
dowiska; 

 

8) Wynikajņca z działalnoŌci obiektów 
usługowych uciņŐliwoŌń akustyczna 
winna zamykań siň w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. Ochrona przed hałasem powinna po-
legań na stosowaniu właŌciwych rozwiņ-
zaŊ technicznych zapewniajņcych wła-
Ōciwe warunki akustyczne w budynkach 
sņsiednich i na działkach sņsiednich, 
zgodnie z normami Prawa Ochrony ŋro-
dowiska i Rozporzņdzenie Ministra ŋro-
dowiska w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w Ōrodowisku. 

§ 20. W zakresie gospodarki odpadami: 

Ustala siň, Őe wytwórca odpadów zobowiņzany 
jest do: 

1) Postňpowania z odpadami w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami i 
wymaganiami ochrony Ōrodowiska oraz lo-
kalnymi przepisami i programami dotyczņ-
cymi gospodarki odpadami; 

2) Magazynowania odpadów w sposób selek-
tywny i bezpieczny dla Ōrodowiska w miejscu 
ich powstawania – na terenie działki naleŐy 
wyznaczyń miejsce do selektywnego składo-
wania odpadów. 

§ 21. W obszarze planu naleŐy stosowań roz-
wiņzania minimalizujņce negatywny wpływ po-
szczególnych przedsiňwziňń (instalacji) na stan 
Ōrodowiska a w szczególnoŌci na takie jego 
elementy jak: powietrze atmosferyczne, Ōrodo-
wisko gruntowo- wodne, krajobraz. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22.1. Na terenie objňtym planem wystňpujņ 
zabytki archeologiczne. Plan ustala ochronň 
zabytków archeologicznych (stanowisko arche-
ologiczne nr  w. AZP 62-61/68) w formie strefy 
ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na rysun-
ku planu symbolem i oznaczonej numerem. 

2. Na obszarze ww. strefy obowiņzuje: 

1) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków – przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgło-
szeniem właŌciwemu organowi budów 
obiektów budowlanych, wiņŐņcych siň z wy-
konywaniem robót ziemnych – uzgodnienia 
zakresu i rodzaju niezbňdnych badaŊ arche-
ologicznych; 

2) nakaz uzyskania przez inwestora od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków 
 w rnienia zakresu i rodzaju niezbňdnych 
badaŊ archeologicznych poprzedzajņcych in-
ne niŐ wymienione w pkt 1 roboty ziemne lub 
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zmianň charakteru dotychczasowej działalno-
Ōci; 

3) nakaz przeprowadzenia badaŊ archeologicz-
nych oraz wykonania ich dokumentacji 
(przed rozpoczňciem badaŊ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie). 

3. Na terenie objňtym planem nie wystňpujņ 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru  w rków 
lub bňdņce pod ochronņ konserwatorskņ i inne 
obiekty uznane za dobra kultury współczesnej 
(w rozumieniu przepisów odrňbnych2)). 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

§ 23. Obiekty budowlane w sņsiedztwie linii 
energetycznych (w obszarze ograniczonego 
zagospodarowania) naleŐy projektowań, reali-
zowań oraz uŐytkowań zachowujņc przepisy 
bezpieczeŊstwa, Polskie Normy i inne przepisy 
odrňbne3). 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji 

§ 24.1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacjņ dróg: 

1) Ustala siň obsługň bezpoŌredniņ obszaru 
objňtego planem poprzez układ istniejņcych i 
projektowanych dróg; 

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera siň 
o: 

a) drogň gminnņ nr 470138W znajdujņcņ siň 
poza granicami planu, 

b) drogi gminne nr 470136W, 470137W znaj-
dujņce siň poza granicami planu, których 
poszerzenie znajduje siň w planie i jest 
oznaczone symbolem 1KDDp, 2KDDp, 
3KDDp, 4KDDp; 

3) Ustala siň, Őe do obsługi poszczególnych 
terenów moŐna wyznaczyń drogi wewnňtrzne 
i dojazdy o szerokoŌci minimum: 

a) 10.0m – dla terenów UP, 

b) 6.0m – dla pozostałych terenów. 

4) Drogi wewnňtrzne winny mień połņczenie z 
dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku drugiego połņczenia z drogņ publicznņ 
naleŐy na drodze wewnňtrznej wydzieliń plac 
do zawracania o minimalnych szerokoŌciach 
12,5m x 12,5m; 

5) Przy skrzyŐowaniach dróg naleŐy stosowań 
naroŐne Ōciňcia dróg w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodnie z rysunkiem planu i przepisami 
odrňbnymi4). 

2. OkreŌlenie warunków powiņzaŊ układu 
komunikacyjnego z układem zewnňtrznym: 

1) Ustala siň, Őe w kierunku południowym 
np.szar planu powiņzany jest z drogņ powia-
towņ poprzez istniejņcņ drogň gminnņ. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej 

§ 25. Zasady zaopatrzenia w wodň: 

9) Teren zaopatrywany jest w wodň z ujňń 
wody pitnej zlokalizowanych na terenie 
gminy Mszczonów. 

Ustala siň zaopatrzenie w wodň dla obszaru 
objňtego planem z istniejņcych (Ø 160) i pro-
jektowanych sieci wodociņgowych; 

10) Ustala siň rozbudowň sieci wodociņgo-
wej wzdłuŐ istniejņcych i projektowa-
nych dróg publicznych. 

§ 26. Zasady odprowadzenia Ōcieków sani-
tarnych i wód opadowych: 

1) Ustala siň obowiņzek odprowadzenia Ōcie-
ków sanitarnych do planowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych z 
wywozem do oczyszczalni Ōcieków na pod-
stawie umów indywidualnych; 

2) Wody opadowe i roztopowe z terenu 1O 
wymagajņ oczyszczenia przed zrzutem do 
odbiornika; 

3) Ustala siň, Őe Ōcieki technologiczne przed 
zrzutem do odbiornika wymagajņ oczyszcze-
nia z zanieczyszczeŊ przemysłowych w urzņ-
dzeniach oczyszczajņcych znajdujņcych siň w 
granicach działek, do których Inwestor po-
siada tytuł prawny, niezaleŐnie od dalszego 
sposobu oczyszczania; 

4) Na terenie oznaczonym symbolem 1UP sta-
nowiņcym potencjalne Ŏródło zanieczyszczeŊ 
dla wód powierzchniowych i podziemnych 
obowiņzuje nakaz budowy urzņdzeŊ oczysz-
czajņcych. ŋcieki opadowe i roztopowe po-
chodzņce z terenów utwardzonych przemy-
słowych oraz parkingów o szczelnej na-
wierzchni mogņ byń wprowadzane do wód 
lub do ziemi po spełnieniu warunków okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych5); 

5) Dopuszcza siň lokalizacjň lokalnych syste-
mów oczyszczania Ōcieków bytowo-
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gospodarczych na działkach o powierzchni 
minimum 2500m2 przy zachowaniu 
 w rasnych odległoŌci od ujňń wody, budyn-
ków mieszkalnych i granic działek okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych. 

§ 27. Zasady zaopatrzenia w energiň 
 w rtrycznņ: 

1) Ustala siň zasady zaopatrzenia w energie 
elektrycznņ w oparciu o istniejņcņ sień 
 w rtroenergetycznņ SN, zasilanņ z GPZ 
Mszczonów, zgodnie z docelowym zapotrze-
bowaniem; 

2) Ustala siň budowň sieci SN, NN wzdłuŐ pro-
jektowanych i istniejņcych dróg; 

3) Dopuszcza siň w przypadku zwiňkszonego 
poboru mocy, lokalizacji nowych stacji trans-
formatorowych bez koniecznoŌci zmiany pla-
nu. Dla lokalizacji w/w słupowych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV naleŐy wydzie-
liń działki o wymiarach 3mx2m z bezpoŌred-
nim dojazdem od drogi publicznej; 

4) Dopuszcza siň przebudowň istniejņcych linii 
energetycznych SN i NN w celu dostosowa-
nia do nowego układu funkcjonalno – komu-
nikacyjnego. 

§ 28. Ustala siň zasady i obsługň w zakresie 
telekomunikacji w oparciu o istniejņcņ i projek-
towanņ sień telekomunikacyjnņ, w uzgodnieniu i 
na warunkach odpowiedniego zakładu teleko-
munikacji. 

§ 29. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodo-
wy: 

Ustala siň docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o projektowanņ sień gazu przewodowe-
go. 

§ 30. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
Ŏródeł ciepła z zastosowaniem min.: nieszkodli-
wych, ekologicznych czynników grzewczych (tj.: 
gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia 
 w rtryczna, energia słoneczna, odnawialne 
Ŏródła energii i inne), których eksploatacja po-
wodujņca wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie spowoduje obniŐenia standardów 
jakoŌci powietrza poza terenem, do którego 
właŌciciel instalacji posiada tytuł prawny. 

§ 31. Ustala siň zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala siň zasadň wprowadzenia zorganizo-
wanego systemu usuwania odpadów stałych 
i wywozu na gminne wysypisko Ōmieci, na 
podstawie umów indywidualnych i zgodnie z 
przepisami odrňbnymi6); 

2) Ustala siň obowiņzek realizacji systemu 
 wlektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
powstawania zgodnie z przepisami lokalny-
mi; 

3) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzglňdniań zapewnienie terenu do czaso-
wego gromadzenia odpadów przed ich wy-
wozem w sposób nie zagraŐajņcy 
 w rastruktczeniem: powietrza, wód i gruntu 
poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki. 

§ 32. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleŐy lokalizowań na terenach ko-
munikacji z zachowaniem wzajemnych odle-
głoŌci wynikajņcych z przepisów odrňbnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza siň lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej poza terenem komunikacji w 
oparciu o przepisy odrňbne; 

3) OdległoŌci zabudowy od wszelkich istniejņ-
cych sieci i urzņdzeŊ podziemnych i naziem-
nych regulujņ przepisy odrňbne. 

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

§ 33. Ustala siň Őe tereny, których przezna-
czenie zostało zmienione planem, mogņ byń 
uŐytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
niniejszego planu. 

Rozdział 10 

§ 34. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nie-
ruchomoŌci uchwaleniem planu: 

1. dla terenów o symbolach 1UP – w wysokoŌci 
30%, 

2. dla pozostałych terenów – w wysokoŌci 0%. 
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Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 35. 
 
Oznaczenie terenu  1UP 

Powierzchnia 2.80ha 

1.  Przeznaczenie terenu 

a) Przeznaczenie podstawowe 

 

 

 

Przeznaczenie uzupełniajņce 

Teren produkcyjno – usługowy  

- teren obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usłu-
gowej zwiņzanej z zabudowņ warsztatowņ z wyłņczeniem 
usług oŌwiaty i ochrony zdrowia oraz opieki społecznej i 
 wnych o podobnym charakterze.  

Budowa budynków administracyjnych, technicznych, socjal-
nych i obiektów ochrony przeciwpoŐarowej i ochrony Ōrodowi-
ska. 

Tereny komunikacji, parkingów, infrastruktury technicznej, 
zieleni, obiektów małej architektury. 

b)  Przeznaczenie dopuszczalne  Dopuszcza siň usługi wspomagajņce transport w zakresie 
np.sługi i napraw samochodów. 

2.  Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania - rozbudowa i budowa budynków,  

- dla 1UP w szczególnoŌci w przypadku lokalizacji obiektów 
produkcyjno – usługowych w sņsiedztwie istniejņcej zabudo-
wy mieszkaniowej lub zagrodowej, naleŐy przewidzień zielone 
ekrany z dwóch szpalerów drzew i krzewów oraz zachowań na 
granicy z istniejņcņ zabudowņ dopuszczalne standardy jakoŌci 
Ōrodowiska ustalone dla zabudowy mieszkaniowej. 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy 
zabudowy 

- zgodnie z rysunkiem planu,  

- 6.0m od dróg wewnňtrznych niewyznaczonych rysunkiem 
planu,  

- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczņ: 

· sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 

· parkingów. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 
max 45%,  

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 
20% pow. działki, 

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy – do 0.8 

c) WysokoŌń budynków - maksymalna wysokoŌń budynków – 15.0m, 

- maksymalna wysokoŌń budynków – 3 kondygnacje nadziem-
ne, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru – 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu. 

d)  Kształt dachów  - dachy płaskie lub wielospadowe do 40o 

3)  Szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 

a)  zasady i warunki podziałów  - dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod warunkiem 
 w rawania wartoŌci uŐytkowych czňŌci powstałych po po-
dziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospoda-
rowania okreŌlonych planem 
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b) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działek 
- 4 000m2 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczņ: dzia-
łek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ 
 w rastrukturry technicznej i dróg 

4)  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci 

a)  minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 
działek  

- 4 000m2 

b) minimalne fronty nowo wydzielanych działek  - 45m 

c)  kņt połoŐenia działek w stosunku do pasa 
drogowego  

- 90º ±20º. 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 

a)  Obsługa komunikacyjna terenu  Ustala siň obsługň komunikacyjnņ z drogi gminnej znajdujņcej 
siň poza granicami planu, której poszerzenie znajduje siň w 
planie i jest oznaczone symbolem 1KDDp lub przez dojazdy i 
drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu 

b)  Parkingi W granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazu-
je siň organizacjň niezbňdnych miejsc parkingowych: 

- dla samochodów osobowych 2 miejsca na 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej magazynów, 

- dla samochodów ciňŐarowych 1 miejsce na 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej magazynów, 

- na 2-óch pracowników 1 miejsca parkingowe lub 1 miejsce 
postojowe na 50m2 powierzchni uŐytkowej budynku 

 
§ 36. 

 
Oznaczenie terenu  1O 

Powierzchnia 2.15 ha 

1.  Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe  

przeznaczenie uzupełniajņce 

Teren infrastruktury – teren gospodarowania odpadami –
składowisko odpadów, teren komunikacji i urzņdzeŊ zwiņza-
nych z prowadzeniem składowiska oraz teren urzņdzeŊ zwiņza-
nych z ochronņ Ōrodowiska, teren przeznaczony do przetwarza-
nia odpadów  

- budynki gospodarcze, 

- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 
Ōrodowiska dla potrzeb prowadzonej działalnoŌci, 

- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury 

2)  przeznaczenie dopuszczalne  usługi zwiņzane z sortowaniem i przeładunkiem odpadów 

2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania - rozbudowa i przebudowa istniejņcego składowiska, 

- rzňdna pozioma – poziom składowania odpadów 173.00, 

- po zamkniňciu składowiska naleŐy wykonań prace rekultywa-
cyjne w celu zabezpieczenia odpadów przed ich szkodliwym 
oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz 
powietrze, 

- zagospodarowanie składowiska winno spełniań wszystkie 
obowiņzujņce przepisy szczególne zarówno w fazie eksplo-
atacji jak i w fazie zamkniňcia, 

- wokół składowiska naleŐy zachowań pas zieleni izolacyjnej o 
szerokoŌci zgodnej z przepisami odrňbnymi 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu(dla nowej zabudowy) 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne  - 5.0m od granicy działki 

b) parametry zabudowy działki -  zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 5% po-
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wierzchni działki, 

- maksymalna intensywnoŌń zabudowy – do 0.05 

 
c) wysokoŌń budynków - maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych – 2  

- maksymalna wysokoŌń budynków – 12.0m, 

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru – 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu 

d) kształt dachów - dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu poszczegól-
nych połaci dachowych; nachylenie połaci dachowych 
do – 40º 

3) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnňtrzne nie wskazane na rysunku planu) 

a)  Obsługa komunikacyjna terenu  Ustala siň obsługň komunikacyjnņ z dróg gminnych, znajdujņ-
cych siň poza granicami planu oraz dróg wewnňtrznych nie 
wyznaczonych na rysunku planu 

b)  Parkingi  Ustala siň obowiņzek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc 
parkingowych dla samochodu osobowego na własnej działce. 

 
§ 37. 

 
Oznaczenie terenu  1R – 2R 

Powierzchnia  3.49 ha 

1.  Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe  

przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny rolnicze – tereny upraw rolnych, 

- lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ, takich jak: sieci i urzņdzenia 
infrastruktury technicznej, w przypadku braku moŐliwoŌci 
 wnych rozwiņzaŊ. 

2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania Istniejņce tereny rolnicze, tereny upraw polowych, uŐytkowanie 
zgodnie z przepisami odrňbnymi 

 
§ 38. 

 
Oznaczenie terenu  1RM – 2RM 

Powierzchnia  1.66 

1.  Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe 

przeznaczenie uzupełniajņce 

Teren zabudowy zagrodowej i upraw rolnych 

- budynki gospodarcze, składowe i inwentarskie, 

- urzņdzenia komunikacji, infrastruktury technicznej, parkingi,  

- urzņdzenia ochrony Ōrodowiska dla potrzeb działki lub po-
trzeb lokalnych,- zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury. 

2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania - w ramach zabudowy zagrodowej budowa, zachowanie i 
rozbudowa budynków mieszkalnych, gospodarczych inwen-
tarskich oraz innych słuŐņcych produkcji rolnej;  

- w granicy terenu: 2RM wystňpuje zabytek archeologiczny nr 
 w. AZP 62-61/68, dla którego została ustalona ochrona w 
formie strefy ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na rysun-
ku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 
62-61/68, zasady ochrony okreŌla § 22. 

2)  Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejņ-
cej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne, -  z rysunkiem planu, 

- 6.0m od granicy działek wyznaczonych pod dojazdy 

b) parametry zabudowy działki  - powierzchnia zabudowy – do 20% powierzchni działki, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej na działce – nie mniej 
niŐ 60% pow. działki, 
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- max. intensywnoŌń zabudowy – 0.3 

 
 
c)  wysokoŌń budynków  - maksymalna wysokoŌń budynków – 12.0m,  

- maksymalna wysokoŌń poziomu posadzki parteru w stosunku 
do poziomu terenu 0.80m 

d)  kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 
do 42o, 

- dopuszcza siň stosowanie dachów jednospadowych 

3) Obsługa komunikacyjna, parkingi 

a)  obsługa komunikacyjna terenu  Obsługa terenu z istniejņcych i projektowanych dróg znajdujņ-
cych siň na terenie objňtym planem 

 
§ 39. 

 
Oznaczenie terenu  1R/Z- 4R/Z 

Powierzchnia  8.22 ha 

1.  Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe 

przeznaczenie uzupełniajņce 

Tereny rolnicze – tereny łņk i istniejņcych zadrzewieŊ  

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siň moŐliwoŌń lokaliza-
cji obiektów i urzņdzeŊ, takich jak sieci i urzņdzenia 
 w rastrukturry technicznej, w przypadku braku moŐliwoŌci 
innych rozwiņzaŊ. 

2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania - Istniejņce tereny rolnicze, tereny łņk, pastwisk, tereny zadrze-
wieŊ. 

- W granicy terenu: 1R/Z wystňpuje zabytek archeologiczny nr 
 w. AZP 62-61/68, dla którego została ustalona ochrona w 
formie strefy ochrony konserwatorskiej, okreŌlonej na rysun-
ku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 
62-61/68, zasady ochrony okreŌla § 22. 

 
§ 40. 

 
Oznaczenie terenu  1ZL – 4ZL 

Powierzchnia  6.78 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe  Tereny lasów 

2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania  Sposób zagospodarowania terenu – uŐytkowanie gruntów 
leŌnych w rozumieniu przepisów o lasach; 

 
§ 41. 

 
Oznaczenie terenu  1KDDp – 4KDDp 

1.  Przeznaczenie terenu 

1)  przeznaczenie podstawowe  Tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, kategorii gmin-
nej, klasy dojazdowej- teren poszerzenia drogi 

2.  Zasady zagospodarowania 

1)  Ogólne zasady zagospodarowania  - W terenie całej drogi planuje siň realizacjň elementów drogi 
(np.: jezdniň, pobocze i rowy odwadniajņce),  

- dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury technicznej, pod 
warunkiem zachowania przepisów odrňbnych7) Ustawa o 
drogach publicznych,  

- ustala siň stosowanie naroŐnych Ōciňń linii rozgraniczajņcych 
na skrzyŐowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrňbnych8) Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospo-
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darki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie i okre-
Ōlonych na rysunku planu. 

2)  szerokoŌń dróg publicznych w liniach rozgra-
niczajņcych 

1KDDp, 2KDDp, 3KDDp, 4KDDp – łņczna szerokoŌń drogi 10.0m, 
w granicy planu poszerzenie o szerokoŌci zmiennej zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 
§ 42. 

 
Oznaczenie terenu  1WS 

Powierzchnia  0.04 ha 

1) Przeznaczenie terenu 

a)  Przeznaczenie podstawowe  Teren wód powierzchniowych 

2)  Zasady zagospodarowania 

 Ustala siň utrzymanie istniejņcych cieków wodnych z zakazem zanieczyszczania i zasypywania oraz z nakazem 
zabezpieczenia brzegów przed osuwaniem. 

 
Dział III 

Rozdział 1 
Przepisy końcowe 

§ 43. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 44. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 45. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzňdu Miejskiego w Mszczonowie. 

1) Rozporzņdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadań bu-
dynki i ich usytuowanie 

2) ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
3) Rozporzņdzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeŊstwa i higieny 
pracy 

4) Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie 

5) Prawo wodne, rozporzņdzenie w sprawie warunków 
jakie naleŐy spełniń przy wprowadzeniu Ōcieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla Ōrodowiska wodnego 

6) Ustawa o odpadach 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Łukasz Koperski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XI/84/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 31 sierpnia 2011r. 

 

 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Mszczonowie: 
Łukasz Koperski 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/84/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 31 sierpnia 2011r. 
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UCHWAŁA Nr XI/68/11 

RADY GMINY KOTUŃ 

z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalnoŌci poŐytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 
873, z póŎn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. OkreŌla siň szczegółowy sposób konsul-
towania z organizacjami pozarzņdowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoŌci 
poŐytku publicznego i o wolontariacie, projek-
tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczņcych działalnoŌci statutowej tych pod-
miotów.  

§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:  

1) Biurze – rozumie siň przez to Urzņd Gminy 
KotuŊ,  

2) Sołectwa – rozumie siň przez to sołectwa 
Gm. KotuŊ,  

3) Gminie – rozumie siň przez to Gminň KotuŊ;  

 

4) organizacjach – rozumie siň przez to organi-
zacje pozarzņdowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003r. o działalnoŌci poŐytku publicznego 
i o wolontariacie,  

5) Wójcie – rozumie siň przez to Wójta Gminy 
KotuŊ,  

6) stronie Gminy – rozumie siň przez to adres 
internetowy Gminy KotuŊ www.kotun.pl.  

§ 3.1. Konsultacje przeprowadza siň przed 
uchwaleniem przez Radň Gm. KotuŊ aktu prawa 
miejscowego.  

2. Konsultacje przeprowadza Wójt lub upo-
waŐniona przez niego osoba.  

3. Wójt lub upowaŐniona przez niego osoba 
ogłasza rozpoczňcie konsultacji na stronie Gmi-
ny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gm. 
KotuŊ.  

 


