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wynajmowania na czas oznaczony dłuďszy niď  
3 lata lub na czas nieoznaczony wprowadza sić 
nastćpujące zmiany: 

1) § 6 ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

 „1) cena wywoławcza nie moďe być niďsza niď 
110% wartoċci jej wyceny”. 

2) § 6 ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  

 „3) postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny 
wywoławczej, jednak nie mniej niď 200,00 zło-
tych”. 

3) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2. Wójt Gminy ma prawo podwyďszyć cenć 
nieruchomoċci”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Rzekuĉ. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Edward Gryczka 
32 65
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UCHWAŁA Nr V/22/11 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

 z dnia 19 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa  

dla działki o nr ewid. 1633/8. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) oraz uchwały 
nr XXXVIII/375/09 Rady Miejskiej w Mszczono-
wie z dnia 21 grudnia 2009r. o przystąpieniu do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa uchwała nr 
XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
dnia 28 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. 
Nr 204, poz. 5457) Rada Miejska w Mszczonowie 
po stwierdzeniu, ďe ustalenia niniejszej uchwały 
są zgodne ze „Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów” uchwała Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie nr XLIV/332/06 z dnia 31 maja 2006r. 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Mszczonowa 
obejmujący działkć nr ew. 1633/8 w jej grani-
cach ewidencyjnych zwany dalej planem, na 
obszarze i w brzmieniu okreċlonym niniejszą 
uchwałą. 

2. Przedmiotem ustaleĉ planu jest wyznacze-
nie terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z dopuszczeniem usług. 

§ 2.1. Plan obejmuje fragment miasta Msz-
czonowa, połoďony w południowo-wschodniej 
czćċci Mszczonowa w sąsiedztwie skrzyďowania 

ulicy Rolniczej i Ługowej. Powierzchnia obszaru 
objćtego planem wynosi 0.88 ha. 

2. Granice obszaru objćtego planem ozna-
czone są odpowiednim symbolem graficznym 
na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) Tekst planu stanowiący niniejszą uchwałć; 

2) Rysunek planu w skali 1:1000 bćdący inte-
gralną czćċcią niniejszej uchwały stanowiący 
załącznik nr 1; 

3) Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego grani-
cami planu przy uďyciu oznaczeĉ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bćdące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objćtego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających i 
linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – okreċlone 
symbolem literowym i numerem, 
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b) pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacji, 

c) wyrys ze studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów przyjćtego Uchwałą nr 
XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczono-
wie dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwa-
lenia studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów wraz z okreċleniem granic ob-
szaru objćtego niniejszym planem. 

2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie bćdące załącznikiem nr 2 doty-
czące sposobu i warunków rozpatrzenia uwag 
do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłoďe-
nia projektu planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie bćdące załącznikiem nr 3 doty-
czące sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny. 

§ 4.1. Plan sporządza sić w zakresie zgodnym 
z ustawą. 

2. W obszarze nie wystćpują: 

1) Tereny przestrzeni publicznej definiowanej 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym; 

2) Tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalonej na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym tereny górnicze, a takďe tereny 
naraďone na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagroďenie osuwaniem sić mas ziem-
nych. 

§ 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć zmianć 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obej-
mujący działkć nr ew. 1633/8 połoďoną w 
Mszczonowie, o którym mowa w § 1 
uchwały; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Mszczonowie 
zawierającą ustalenia dotyczące zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu mia-
sta Mszczonów, o ile z treċci przepisu nie 
wynika inaczej; 

4) ustawie – naleďy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, o 
ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
przeznaczeniu, sposobie uďytkowania lub 
odrćbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczoną na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 

8) linii rozgraniczającej – naleďy przez to ro-
zumieć granice terenów przedstawione na 
rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki; poza nieprze-
kraczalne linie zabudowy mogą wystawać 
elementy budynków wymienione w przepi-
sach ogólnych; 

10) przeznaczenie podstawowe – czćċć prze-
znaczenia terenu, która powinna domino-
wać w danym terenie lub obszarze w spo-
sób okreċlony ustaleniami planu; 

11) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj prze-
znaczenia terenu inny niď podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób okreċlony w 
ustaleniach planu, lokalizowane na zasadzie 
braku konfliktu z przeznaczeniem podsta-
wowym wynikającym z ich sąsiedztwa; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym – przezna-
czenie terenu i związany z nim sposób za-
gospodarowania dopuszczone na wyod-
rćbnionym terenie, przy czym warunki tego 
dopuszczenia okreċla niniejsza uchwała; 

13) usługach towarzyszących – naleďy przez to 
rozumieć usługi związane z obsługą zabu-
dowy mieszkaniowej, których celem jest za-
spokojenie podstawowych potrzeb ludnoċci 
takich jak: usługi handlu detalicznego, dzia-
łalnoċć biurowa, projektowa, ochrona 
zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fry-
zjerskie, pracownie pracy twórczej itp. oraz 
drobne zakłady naprawcze takie jak: usługi 
napraw artykułów uďytku osobistego i do-
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mowego, usługi szewskie, usługi zegarmi-
strzowskie, krawieckie itp. Są to usługi, któ-
rych funkcjonowanie nie powoduje ko-
niecznoċci wprowadzenia ruchu transportu 
cićďkiego ponad 3,5 t; 

14) elewacji frontowej- elewacja budynku zlo-
kalizowana od strony frontu działki; 

15) froncie działki – czćċć działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnćtrznej, z której odbywa sić zjazd na 
działkć; 

16) maksymalnej intensywnoċci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoċć stosunku sumy 
powierzchni liczonej w zewnćtrznym obry-
sie murów wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

17) maksymalnej wielkoċci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoċć stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki okreċlona w%; 

18) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoċć 
budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
głównym wejċciu do budynku do najwyď-
szego punktu dachu; 

19) powierzchni biologicznie czynnej na działce 
– naleďy przez to rozumieć najmniejszą nie-
przekraczalną wartoċć procentową stosun-
ku powierzchni terenu biologicznie czynne-
go do powierzchni działki budowlanej; 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych 
w planie i nie ujćtych w § 5 ust. 1, naleďy stoso-
wać definicje zgodne z obowiązującymi przepi-
sami i aktami prawnymi. 

§ 6. Informacje dotyczące konstrukcji planu 

1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obsza-
rze objćtym planem, przepisy szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolem cyfrowym i litero-
wym. 

2. Dla kaďdego terenu o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

3. Plan wyznacza tereny o róďnym przeznacze-
niu i róďnych zasadach zagospodarowania 
okreċlone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróďniającym je spoċród 
innych terenów. 

4. Linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania okreċlono na rysunku planu stano-
wiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Dla terenów wyznaczonych planem ustala sić 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniające 
oraz przeznaczenie dopuszczalne i warunki 
jego dopuszczenia. 

6. Tereny, mogą być w całoċci 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 

§ 7.1. Ustala sić, ďe wiodącym przeznacze-
niem na obszarze objćtym planem są tereny o 
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. Plan wyznacza tereny o nastćpującym 
przeznaczeniu podstawowym: 

1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z dopuszczeniem usług,  

1KDDp – teren drogi publicznej - teren pod po-
szerzenie drogi gminnej. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu  

przestrzennego 

§ 8.1. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej:  

Ustala sić, ďe wiodącym przeznaczeniem w ob-
szarze objćtym planem jest przeznaczenie tere-
nów na cele zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z dopuszczeniem usług połoďonych w 
sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i terenów składowo - produkcyj-
nych. 

§ 9.1. Zasady ustalania połoďenia linii rozgra-
niczających: 

1) Linie rozgraniczające wyznaczające teren 
poszerzenia drogi publicznej o szerokoċci 
podanej w planie zostały wyznaczone zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) Linie rozgraniczające pozostałych terenów 
okreċla rysunek planu - pokrywają sić z gra-
nicą działki 1633/8, poza linią rozgraniczającą 
teren 1KDDp. 

§ 10.1. Zasady ustalania linii zabudowy: 

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

2) Ustala sić, ďe wyznaczone w planie linie za-
budowy są liniami nieprzekraczalnymi dla 
budynków; 
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3) Dopuszcza sić wysunićcie przed linić zabu-

dowy: słupów, zadaszeĉ, podestów wejċcio-
wych, tarasów, okapów-max do szerokoċci 
1.50 m; 

4) Odległoċci zabudowy od strony pozostałych 
granic działek naleďy wyznaczać zgodnie z 
przepisami odrćbnymi (Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.); 

5) Ustala sić zakaz realizacji budynków, za wy-
jątkiem sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej, parkingów i obiektów małej architek-
tury, w pasie terenu zawartym pomićdzy 
(okreċlonymi planem) – linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą drogi. 

§ 11.1. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Forma budynków w nawiązaniu do architek-
tury współczesnej; 

2) Bryły budynków z zaakcentowaniem wejċć 
lub/i naroďników; 

3) Ustala sić kolorystykć dachów budynków w 
odcieniach brązu, czerwieni i czerni; 

4) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelo-
wych, z wykluczeniem kolorów bardzo ja-
skrawych na duďych powierzchniach elewa-
cji. 

§ 12.1. Zasady sytuowania ogrodzeĉ: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleďy lokalizo-
wać w ustalonej linii rozgraniczającej; 

2) Ustala sić zakaz wykonywania ogrodzeĉ o 
wysokoċci powyďej 1.8 m. 

§ 13.1. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) Na obszarze objćtym planem nie ustala sić 
granic terenów do scalania i podziału. 

Rozdział 3 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 14.1. Ustala sić zakaz realizacji inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowisko 
w rozumieniu art. 59 ustawy o udostćpnianiu 
informacji o ċrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na ċrodowisko z dnia  
3 pačdziernika 2008r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227  
z póčn. zm.). 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego takich jak urządze-
nia infrastruktury technicznej, w tym inwestycji 

celu publicznego z zakresu łącznoċci publicznej, 
której lokalizacja winna być zgodna z przepisami 
odrćbnymi (Ustawa o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych). 

3. Ustala sić, ďe oddziaływanie prowadzonej 
działalnoċci emisją substancji oraz energii takiej 
jak: ciepło, hałas, wibracje nie moďe przekraczać 
na tej granicy dopuszczalnych norm właċciwych 
dla przeznaczenia terenu i terenów sąsiednich 
zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie 
„Prawo ochrony ċrodowiska”. 

§ 15.1. Ustala sić, ďe realizacja niezbćdnych 
elementów infrastruktury technicznej lub urzą-
dzeĉ ochrony ċrodowiska zapewniających 
ochronć gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza powinna nastćpować 
równoczeċnie lub wyprzedzająco w stosunku do 
realizacji inwestycji i urządzeĉ na terenach objć-
tych planem. 

§ 16. Ochrona wód podziemnych i po-
wierzchniowych:  

Plan wprowadza ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpływać na stan tych wód.  

§ 17. Ochrona powietrza:  

Zaleca sić wykorzystanie jako czynników grzew-
czych: gazu, energii elektrycznej, energii sło-
necznej, oleju niskosiarkowego lub innych eko-
logicznie czystych odnawialnych čródeł energii. 

§ 18. Ochrona i wzbogacanie lokalnych war-
toċci ċrodowiskowych, przyrodniczych i krajo-
brazowych: 

1. Na terenie MW zieleĉ izolacyjną naleďy loka-
lizować od strony dróg i granic działki w 
szczególnoċci od strony wschodniej granicy 
działki. 

2. Wielkoċci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyznaczo-
ne i okreċlone w Dziale II. 

3. Wielkoċci maksymalnej powierzchni zabu-
dowy są wyznaczone i okreċlone w Dziale II. 

§ 19. Ochrona przed hałasem: 

1. Tereny zabudowy MW w zakresie ochrony 
przed hałasem i okreċlenia standardu aku-
stycznego naleďy traktować jako tereny prze-
znaczone pod zabudowć mieszkaniową z 
usługami w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony ċrodowiska (aktualnie rozporządze-
nie Ministra Ċrodowiska z dnia 29 lipca 
2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w ċrodowisku Dz.U. Nr 178, poz. 
1841). 
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2. Wynikająca z działalnoċci obiektów usługo-

wych uciąďliwoċć akustyczna winna nie prze-
kraczać dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Ochrona przed hałasem powinna polegać na 
stosowaniu rozwiązaĉ technicznych zapew-
niających warunki akustyczne w pomieszcze-
niach i na działkach nieprzekraczające do-
puszczalnych poziomów hałasu okreċlonych 
w przepisach odrćbnych i normach. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 20.1. Na terenie objćtym planem nie wy-
stćpują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków lub bćdące pod ochroną konserwator-
ską i inne obiekty uznane za dobra kultury 
współczesnej (w rozumieniu przepisów odrćb-
nych) (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami). 

2. Nie wprowadza sić ustaleĉ ochrony zabyt-
ków i stref ochrony konserwatorskiej. 

Rozdział 5 

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

W obszarze objćtym planem nie ustala sić zaka-
zu zabudowy. 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 22.1. Okreċlenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg;  

Ustala sić bezpoċrednią obsługć komunikacyjną 
z dróg gminnych: ulicy Rolniczej i ulicy Ługowej.  

2. Okreċlenie warunków powiązaĉ układu 
komunikacyjnego z układem zewnćtrznym:  

Teren planu obsługiwany jest poprzez drogć 
gminną (ulicć Rolniczą) powiązaną z drogą kra-
jową nr 50 i nr 8 za poċrednictwem istniejących 
dróg (ul. Wschodnia). 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 23.1. Zasady zaopatrzenia w wodć: 

1) Zaopatrzenie w wodć dla obszaru objćtego 
planem z istniejących sieci wodociągowych 
w ulicy Grójeckiej, Ługowej lub Tarczyĉskiej. 

2. Zasady odprowadzenia ċcieków sanitar-
nych i wód opadowych: 

1) Odprowadzenie ċcieków sanitarnych do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej w sąsied-
nich ulicach; 

2) Zakaz odprowadzania ċcieków sanitarnych 
wprost do gruntu; 

3) Wody opadowe i roztopowe, naleďy odpro-
wadzić na teren własny działki, nie narusza-
jąc interesu osób trzecich, nie zmieniając 
stanu wód na gruncie, ani kierunku odpływu 
wody. 

3. Zasady zaopatrzenie w energić elektrycz-
ną: 

1) Zaopatrzenie w energić elektryczną w opar-
ciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną NN, 
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem, w 
uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energe-
tycznego z istniejących sieci. 

4. Obsługa w zakresie telekomunikacji w 
oparciu o istniejącą sieć telekomunikacyjną; w 
uzgodnieniu i na warunkach odpowiedniego 
zakładu telekomunikacji. 

5. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:  

Zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą sieć 
gazu przewodowego gn D160, przebiegającą w 
drodze gminnej (ul. Ługowa).  

6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
čródeł ciepła z zaleceniem korzystania z nie-
szkodliwych, ekologicznych czynników grzew-
czych (takich jak gaz, olej opałowy niskosiarko-
wy, energia elektryczna, energia słoneczna, od-
nawialne čródła energii), których eksploatacja 
powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie spowoduje przekroczenia stan-
dardów jakoċci powietrza poza terenem, do 
którego właċciciel instalacji posiada tytuł praw-
ny. 

7. Zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala sić zasadć zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywozu na wy-
sypisko ċmieci na podstawie umów indywi-
dualnych i zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) Na terenie działki naleďy przewidzieć miejsca 
na pojemniki słuďące do czasowego groma-
dzenia odpadów stałych, z uwzglćdnieniem 
ich segregacji. 

8. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleďy lokalizować na terenach ko-
munikacji z zachowaniem wzajemnych odle-
głoċci wynikających z przepisów odrćbnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza sić lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej poza terenem komunikacji w 
oparciu o przepisy odrćbne. 
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Rozdział 8 

§ 24. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów.  

Ustala sić ďe tereny, których przeznaczenie zo-
stało zmienione planem, mogą być uďytkowane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu. 

Rozdział 9 

§ 25. Okreċla sić stawkć procentową słuďącą 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nie-
ruchomoċci uchwaleniem planu: 

1. dla terenów o symbolach MW – w wysokoċci 
20%. 

2. dla terenu 1KDDp- w wysokoċci 0% 

 
Dział II 

Przepisy szczegółowe  
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 26. 
 

Oznaczenie terenu  1MW 

Powierzchnia 0.88ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) przeznaczenie podstawowe,  
przeznaczenie uzupełniające,  

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
- budynki garaďowe na samochody osobowe,  
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i 

ochrony ċrodowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokal-
nych,  

- zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury. 
2) przeznaczenie dopuszczalne zabudowa usługowa wolnostojąca lub w połączeniu z funk-

cją mieszkaniową - usługi towarzyszące (zgodnie z § 5.1.13) 
Warunek dopuszczenia: powierzchnia uďytkowa usług mak-
symalnie 25% powierzchni uďytkowej – mieszkalnej. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania  W sąsiedztwie budynków naleďy przewidzieć zieleĉ i miejsca 
zabaw dla dzieci oraz wypoczynku dla osób starszych. 

2) Parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne, - zgodnie z rysunkiem planu,  
- 5.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysun-

ku planu,  
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: 

 sieci i obiektów infrastruktury technicznej,  
 trwałych elementów konstrukcyjnych budynków  

(schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, 
loggia, taras na kolumnach, wykusz), o maksymalnym 
wysićgu do 1.5 m poza lico budynku, 

 dopuszcza sić wysunićcie poza nieprzekraczalną linić 
zabudowy 30% powierzchni ċciany elewacji na maksy-
malną głćbokoċć 1.5 m. 

b) parametry zabudowy działki, - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki- do 30%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co naj-
mniej 25% pow. działki, 

- max intensywnoċć zabudowy – 0.80. 
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c) wysokoċć budynków,  mieszkalnych: 

 maksymalna iloċć kondygnacji – 4 w tym poddasze 
uďytkowe,  

 maksymalna wysokoċć mierzona od poziomu terenu 
przy wejċciu głównym do budynku do najwyďszego 
punktu dachu – 17.0 m,  

 maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru - 
1.40m w stosunku do poziomu terenu.  

 usługowych:  
 maksymalna iloċć kondygnacji – 2 w tym poddasze 

uďytkowe, maksymalna wysokoċć mierzona od po-
ziomu terenu przy wejċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu dachu – 10.0m,  

 maksymalna wysokoċć poziomu posadzki parteru - 
0.5 m w stosunku do poziomu terenu.  

 garaďy:  
 maksymalna iloċć kondygnacji – 1,  

 maksymalna wysokoċć mierzona od poziomu terenu 
przy wejċciu głównym do budynku do najwyďszego 
punktu dachu - 6.0 m,  

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

 maksymalna wysokoċć wrót garaďowych -2.80m. 

d) kształt dachów,  dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 45o, 

 dopuszcza sić dachy mansardowe. 
e) kolorystyka, kolorystyka dachów i elewacji zgodnie z § 11 pkt 3, 4. 

f) ogrodzenia.  wzglćdów bezpieczeĉstwa ustala sić wycofanie bramy 
wjazdowej od linii rozgraniczającej o 2.0 m,  

 pozostałe ustalenia zgodnie z § 12. 

3) Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomoċci 
a) minimalne powierzchnie nowo wy-

dzielanych działek, 
2000 m2 

 ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: 
działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, dróg wewnćtrznych. 

b) minimalne fronty nowo wydziela-
nych działek, 

30m. 

c) kąt połoďenia działek w stosunku do 
pasa drogowego.  

90º ±20º. 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) obsługa komunikacyjna terenu,  Obsługa terenu z istniejących dróg publicznych znajdujących 

sić w sąsiedztwie terenu objćtym planem oraz z dróg we-
wnćtrznych niewyznaczonych na rysunku planu. 

b) parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia minimum:  
- 1-go miejsca postojowego dla jednego lokalu mieszkal-

nego,  
- 1-go miejsca postojowego na kaďde 50m2 powierzchni 

uďytkowej budynku usługowego. 
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§ 27. 
 

Oznaczenie terenu  1KDDp  

Powierzchnia (ok. ~23 m2) 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe Teren 1KDDp teren przeznaczony pod poszerzenie istniejącej 
drogi gminnej. 

 
Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 28.1. Przyjmuje sić sposób rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu okreċlony 
w załączniku nr 2. 

2. Przyjmuje sić sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleďącej do zadaĉ własnych gminy 
okreċlony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Mszczonowa. 

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

§ 31. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzćdu Miejskiego w Mszczonowie. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

Łukasz Koperski 
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 Przewodniczący Rady: 

Łukasz Koperski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/22/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 19 stycznia 2011r. 

 
 

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 
Łukasz Koperski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/22/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 19 stycznia 2011r. 

 
 

 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie: 
Łukasz Koperski 
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