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b) wyraŐenia pisemnej opinii w sprawie bňdņcej 

przedmiotem konsultacji, 

c) ankiet, 

d) zamieszczania projektów aktów prawa miej-
scowego na stronie BIP. 

§ 5.1. O wyborze danej formy konsultacji de-
cyduje organ zarzņdzajņcy konsultacje. 

2. Informacje o konsultacjach organ zarzņdza-
jņcy publikuje na stronie internetowej Urzňdu 
Gminy Sochocin. Termin na przeprowadzenie 
konsultacji nie moŐe byń krótszy niŐ 7 dni od 
dnia opublikowania informacji. 

3. W przypadku przeprowadzenia bezpoŌred-
nich spotkaŊ sporzņdzony jest protokół zawiera-
jņcy temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz 
podjňte ustalenia i opinie. Do protokołu dołņcza 
siň listň obecnoŌci. 

§ 6.1. Wyniki konsultacji przedstawia siň Ra-
dzie Gminy Sochocin. 

2. Informacjň o sposobie rozpatrzenia wnio-
sków, uwag i opinii w przedmiocie konsultowa-
nego projektu uchwały publikuje siň na stronie 
internetowej Urzňdu Gminy Sochocin. 

Przewodniczņcy Rady: 
mgr inż. Dariusz Świercz 

 
 
4 15 3

 

4154 
4 15 4 

UCHWAŁA Nr IX/50/11 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717) 
oraz uchwały nr XXIII/184/08 Rady Miasta ŏy-
rardowa z dnia 29 maja 2008r. o przystņpieniu 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ŏy-
rardowa zatwierdzonego uchwałņ nr 
XLVI/361/06 Rady Miejskiej ŏyrardowa z dnia 24 
maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
ŏyrardowa, obejmujņcego obszar ograniczony 
ulicami: 11 listopada, F. Chopina, Legionów 
Polskich, Mostowņ, stwierdzajņc zgodnoŌń z 
ustaleniami Studium UwarunkowaŊ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta ŏy-
rardowa zatwierdzonego uchwałņ nr 
XLIX/413/10 Rady Miasta ŏyrardowa z dnia 30 
wrzeŌnia 2010r., Rada Miasta ŏyrardowa uchwa-
la, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ŏy-
rardowa obejmujņcego obszar ograniczony uli-
cami: 11 listopada, F. Chopina, Legionów Pol-
skich, Mostowņ, którego granice okreŌla rysu-
nek zmiany planu w skali 1:1000. 

 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stano-
wiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia dotyczņce uwag do projektu 
zmiany planu, zgłoszonych w czasie wyłoŐe-
nia, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w zmianie planu inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy oraz zasady ich fi-
nansowania, stanowiņce załņcznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Na rysunku zmiany planu obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 

1) granice obszaru objňtego zmianņ planu w 
obrňbie, którego obowiņzujņ ustalenia; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, które pokrywajņ siň z granicami ob-
szaru zmiany planu; 

3) przeznaczenie terenu - okreŌlone symbolem; 

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne; 

5) odległoŌci elementów zagospodarowania 
zwymiarowanych w metrach na rysunku 
zmiany planu. 
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§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania - rozumie siň nieprzekraczalnņ gra-
nicň przestrzennego rozwoju przeznaczenia 
okreŌlonego dla danego terenu oraz okreŌlo-
nych warunków i zasad zagospodarowania; 

2) przeznaczeniu terenu - rozumie siň okreŌlone 
dla terenu zagospodarowanie i rodzaj zabu-
dowy; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - rozumie 
siň liniň regulujņcņ zabudowň terenu, w któ-
rej mogņ byń umieszczane fronty budynków 
lub ich czňŌci z moŐliwoŌciņ jej przekraczania 
w kierunku linii rozgraniczajņcej drogi (ulicy), 
zgodnie ze szczegółowymi zasadami i wa-
runkami zagospodarowania terenu; 

4) terenie – naleŐy rozumień obszar planu wy-
dzielony liniami rozgraniczajņcymi, bňdņcymi 
jednoczeŌnie granicami obszaru objňtego 
zmianņ planu, dla którego okreŌlone jest 
przeznaczenie, warunki i zasady zagospoda-
rowania, obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji, oznaczony symbo-
lem przeznaczenia; 

5) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień teren z nawierzchniņ ziem-
nņ urzņdzonņ jako stałe trawniki, zakrzewie-
nia i zadrzewienia, kwietniki lub w sposób 
umoŐliwiajņcy stałņ wegetacjň, a takŐe 40% 
sumy powierzchni tarasów i stropodachów z 
takņ nawierzchniņ nie mniejszņ niŐ 8m2 oraz 
wodň powierzchniowņ na terenie działki bu-
dowlanej lub danego terenu; 

6) ustaleniu – rozumie siň reguły i zasady, które 
muszņ byń przestrzegane i realizowane; 

7) dopuszczeniu - rozumie siň moŐliwoŌń roz-
wiņzaŊ lub realizacji okreŌlonej dopuszczonej 
formy zagospodarowania. 

§ 5.1. W zmianie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta ŏyrardo-
wa, ustala siň teren o przeznaczeniu – tereny 
zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługo-
wej, oznaczony symbolem MU. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 
siň: 

1) szczegółowe zasady i warunki zagospodaro-
wania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usługowych, usługowych z wyłņ-
czeniem usług z zakresu warsztatów sa-
mochodowych, stacji kontroli pojazdów, 
myjni samochodowych, stolarni itp., z re-
alizacjņ niezbňdnych do ich funkcjonowa-

nia budynków gospodarczych, garaŐy w 
tym podziemnych, dojazdami, dojŌciami, 
infrastrukturņ technicznņ oraz zieleniņ, 

b) wysokoŌń budynków: 

- o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-
usługowej w pierzei ul.: Legionów Pol-
skich, Mostowej, Chopina i 11 listopa-
da, w najwyŐszym punkcie przekrycia 
do 18,0m n.p.t., przy warunku mini-
malnej wysokoŌci dwu kondygnacji 
nadziemnych; 

- o funkcji usługowej w najwyŐszym 
punkcie przekrycia do 14,0m n.p.t., przy 
warunku minimalnej wysokoŌci dwu 
kondygnacji nadziemnych i minimum 
10,0 m n.p.t., 

- gospodarczych, garaŐy maksimum 
6,5m n.p.t. w najwyŐszym punkcie 
przekrycia, 

c) maksymalna wysokoŌń posadowienia 
podłogi parteru budynków - 1,5 m n.p.t., 

d) dachy budynków mieszkalnych, mieszkal-
no-usługowych i usługowych wielospa-
dowe w tym dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych do 400, dachy budyn-
ków gospodarczych i garaŐy wielospado-
we w tym dwuspadowe z dopuszczeniem 
jednospadowych o nachyleniu połaci da-
chowych do 350, 

e) usytuowanie budynków mieszkalnych, 
usługowych, mieszkalno-usługowych 
wzglňdem ulic według nieprzekraczalnej 
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem zmia-
ny planu, 

f) nie dopuszcza siň lokalizowania budyn-
ków gospodarczych i garaŐy wolnostojņ-
cych w pierzejach ulic, ich lokalizacja we 
wnňtrzach działek, 

g) dopuszcza siň w budynkach parkingi pod-
ziemne, 

h) w pierzei ulicy Legionów Polskich w sytu-
acji podziału istniejņcej działki na kilka 
działek budowlanych obowiņzuje zabu-
dowa szeregowa z zapewnieniem dostňp-
noŌci na zaplecze działek w formie prze-
jazdu bramowego lub dostňpnoŌń z in-
nych ulic przylegajņcych do terenu, nato-
miast w sytuacji pozostawienia działki w 
istniejņcych na dzieŊ uchwalenia planu 
parametrach (bez podziałów na kilka dzia-
łek budowlanych) szerokoŌń elewacji fron-
towej budynków minimum 30,0m z do-
puszczeniem tylko jednego zjazdu i jedne-
go wjazdu na zaplecze działki, 
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i) w pierzejach pozostałych ulic zabudowa 
bliŎniacza lub zabudowa szeregowa przy 
zapewnieniu dostňpnoŌci na zaplecze 
działki oraz moŐliwoŌń realizacji zabudowy 
wolnostojņcej, 

j) powierzchnia zabudowy i utwardzenia do 
80% powierzchni działki budowlanej, 

k) istniejņce budynki mogņ byń rozbudowa-
ne, nadbudowane, przebudowane, remon-
towane zgodnie z przeznaczeniem i pozo-
stałymi warunkami niniejszej uchwały, 

l) ustala siň zakaz lokalizowania budynków 
handlowych o powierzchni sprzedaŐy po-
wyŐej 2000,0m2, 

ł) nie dopuszcza siň realizacji wjazdów gara-
Őowych w elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i 
usługowych od strony ulicy Legionów 
Polskich, 

m) w pierzei ulic: Legionów Polskich i 11 li-
stopada dopuszcza siň wysuniňcie poza 
nieprzekraczalnņ liniň zabudowy do 1,1m 
takich elementów budynków jak: schody, 
balkony, zadaszenia nad wejŌciem, okapy 
dachu; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) obowiņzuje zachowanie minimum 20% 
powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni działki budowlanej, 

b) teren pod wzglňdem dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w Ōrodowisku zalicza siň 
do terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, 

c) ustala siň, Őe wszelkie ponadnormatywne 
oddziaływanie wynikajņce z prowadzonej 
działalnoŌci usługowej winno siň zamykań 
w granicach działki budowlanej, terenu 
lub lokalu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

d) ogrodzenia o wysokoŌci do 1,8m n.p.t. 
oraz o powierzchni wypełnienia przňsła do 
70%; 

3) teren nie zalicza siň do obszaru przestrzeni 
publicznej; 

4) w obszarze planu nie wystňpujņ warunki do 
tworzenia siň zagroŐeŊ zwiņzanych z niebez-
pieczeŊstwem powodzi i osuwaniem siň mas 
ziemnych i nie wystňpujņ wymienione zagro-
Őenia; 

5) szczegółowe zasady i warunki podziału oraz 
scalania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydziela-
nej działki budowlanej: 

- 200,0m2 dla zabudowy szeregowej, 

- 300,0m2 dla zabudowy bliŎniaczej, 

- 500,0m2 dla zabudowy wolnostojņcej, 

b) obowiņzuje zachowanie wartoŌci uŐytko-
wych powstałych po podziale czňŌci 
zgodnych z przeznaczeniem oraz warun-
kami i zasadami zagospodarowania okre-
Ōlonymi niniejszņ uchwałņ, 

c) szerokoŌń nowo wydzielanej działki bu-
dowlanej: 

- minimum 8,0m dla zabudowy szere-
gowej, 

- minimum 16,0m dla zabudowy wolno-
stojņcej, 

- minimum 10,0m dla zabudowy bliŎnia-
czej, 

d) nowo wydzielone działki budowlane jak i 
czňŌci powstałe po podziale powinny mień 
zapewniony dostňp z dróg (ulic) publicz-
nych przylegajņcych do obszaru planu; 

e) dopuszcza siň zmniejszenie wymienionych 
w literze a i c wielkoŌci i szerokoŌci wy-
dzielanych działek o max. 5%, 

f) dopuszcza siň podział zwiņzany z wydzie-
leniem działek gruntu o powierzchni sto-
sownie do potrzeb, celem powiňkszenia 
działek dla prawidłowego ich funkcjono-
wania zgodnie z przeznaczeniem. 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

a) obsługa komunikacyjna terenu – z ulic 
otaczajņcych nie objňtych planem oraz 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, 

b) zapotrzebowanie na miejsca parkingowe – 
obowiņzuje zapewnienie min. 0,5 miejsca 
parkingowego na 1 lokal mieszkalny dla 
zabudowy wielorodzinnej, dla obiektów 
handlowych min. 1 miejsce parkingowe 
na kaŐde 150m2 powierzchni sprzedaŐy 
oraz min. 1 miejsce parkingowe na kaŐde 
600,0m2 powierzchni usługowej, min. 1 
miejsce parkingowe na 6 miejsc kon-
sumpcyjnych, a potrzeby parkingowe 
winny byń zapewnione w ramach własnej 
działki budowlanej, 

c) ustala siň obowiņzek wyposaŐenia terenu 
w podstawowe media infrastruktury tech-
nicznej tj. zaopatrzenie w wodň, energiň 
elektrycznņ, odprowadzenie Ōcieków sani-
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tarnych - w oparciu o miejskņ sień wodo-
ciņgowņ, miejskņ sień kanalizacji sanitar-
nej oraz w zakresie zaopatrzenia w energiň 
elektrycznņ z istniejņcych i projektowa-
nych sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych, 

d) zaopatrzenie w ciepło z miejskiego syste-
mu ciepłowniczego lub w oparciu o indy-
widualne Ŏródła ciepła z preferencjņ do 
stosowania proekologicznych czynników 
grzewczych, 

e) odprowadzenie wód opadowych z utwar-
dzonych terenów zwiņzanych z prowadzo-
nņ działalnoŌciņ usługowņ, w wyniku któ-
rej moŐe nastňpowań zanieczyszczenie 
powierzchni utwardzonych w tym produk-
tami ropopochodnymi, przed zrzutem do 
odbiornika (miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej) wymagajņ oczyszczenia w 
urzņdzeniach podczyszczajņcych zlokali-
zowanych na terenie działki, do parame-
trów umoŐliwiajņcych ich odprowadzenie 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

f) zaopatrzenie w gaz w oparciu o sień ga-
zowņ istniejņcņ i projektowanņ na warun-
kach zarzņdzajņcego sieciņ lub z innych 
Ŏródeł, 

g) odprowadzenie wód opadowych z tere-
nów czystych do gruntu, wymaga takiego 
ukształtowania terenu by nie nastňpowało 
zalewanie terenów sņsiednich, 

h) ustala siň dņŐenie do realizacji systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w miejscu 
ich powstawania z zapewnieniem pojem-

ników na surowce wtórne i wywóz na wy-
sypisko na podstawie stosownej umowy, 

i) zakresie telekomunikacji ustala siň zacho-
wanie istniejņcej i budowň nowej infra-
struktury telekomunikacyjnej przy zacho-
waniu przepisów odrňbnych. 

7) dopuszcza siň jako tymczasowe zagospoda-
rowanie utrzymanie istniejņcego stanu uŐyt-
kowania do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem i nie okreŌla siň 
terminu, do którego zagospodarowanie, 
urzņdzenie i uŐytkowanie terenu moŐe byń 
wykonywane; 

8) okreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ nali-
czaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci spowodowanego uchwaleniem 
planu w wysokoŌci – 30%; 

9) w obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obiekty zabytkowe, stanowiska archeologicz-
ne ani dobra kultury współczesnej. 

§ 6. Traci moc obowiņzujņcņ uchwała nr 
XLVI/361/06 Rady Miejskiej ŏyrardowa z dnia 24 
maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
ŏyrardowa obejmujņcego obszar ograniczony 
ulicami: 11 listopada, F.Chopina, Legionów Pol-
skich, Mostowņ, w zakresie obszaru objňtego 
niniejszņ zmianņ planu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej Urzňdu Miasta 
ŏyrardowa. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta: 

Bogdan Zieliński 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/50/11 

Rady Miasta ŏyrardowa 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Rozstrzygniňcia dotyczņce uwag zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŏyrardowa zatwierdzonego uchwałņ nr XLVI/361/06 
Rady Miejskiej ŏyrardowa z dnia 24 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta ŏyrardowa, obejmujņcego obszar ograniczony ulicami: 11 Listopada,  
F. Chopina, Legionów Polskich, Mostowņ, do publicznego wglņdu, które nie zostały uwzglňdnione  

w projekcie zmiany planu 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Prezydent Miasta rozpatruje uwagi wniesione do wyłoŐonego do publicznego 
wglņdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W okresie wyłoŐenia w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publiczne-
go wglņdu, w dniach od 25 stycznia 2011r. do 14 lutego 2011r., jak równieŐ w terminie 14 dni od dnia zakoŊczenia 
okresu wyłoŐenia tj. do 28 lutego 2011r. do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zgłoszono uwagň P. Andrzeja GrudziŊskiego, zam. przy ul. Okulickiego 4 w ŏyrardowie. 

Odnoszņc siň do wskazania przez wnoszņcego uwagň, Őe zmiana ustaleŊ dotychczasowego planu polegajņca na 
dopuszczeniu podwyŐszenia wysokoŌci zabudowy „wymaga w konsekwencji szczególnej starannoŌci kompozycyj-
nej z uwagi na sņsiedztwo o róŐnym charakterze: nowej, wielorodzinnej zabudowy przy ul. 11 Listopada, a przy ulicy 
Legionów starej dwukondygnacyjnej, która jest przedmiotem zainteresowania słuŐby konserwatorskiej”, naleŐy 
wyjaŌniń, Őe zarówno teren objňty granicami planu jak i tereny bezpoŌrednio sņsiadujņce, nie sņ połoŐone w obsza-
rze ochrony konserwatorskiej. 

Ustalenia planu dajņ moŐliwoŌń realizacji zabudowy o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej i o funkcji mieszkalno - 
usługowej. 

DuŐa wartoŌń ekonomiczna terenu, połoŐonego w bezpoŌrednim sņsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, w spo-
sób jednoznaczny wskazuje, Őe wielkoŌń wskaŎnika powierzchni mieszkaniowej do powierzchni terenu powinna byń 
wyŐsza niŐ wielkoŌń wskaŎnika jakņ moŐna uzyskań przy realizacji zabudowy dwukondygnacyjnej. 

NaleŐy równieŐ dodań, Őe nie jest właŌciwym wprowadzenie w ustaleniach planu ograniczeŊ w wysokoŌci zabu-
dowy wielorodzinnej do dwóch kondygnacji, poniewaŐ znacznie wzrósłby koszt budowy jednego metra kwadrato-
wego mieszkania, co tym samym spowodowałoby ograniczenie w dostňpnoŌci zakupu mieszkaŊ. 

Wobec powyŐszego uwaga nie została uwzglňdniona w projekcie zmiany planu. 

Przewodniczņcy Rady Miasta ŏyrardowa: 
Bogdan Zieliński 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/50/11 

Rady Miasta ŏyrardowa 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŏyrardowa 

zatwierdzonego uchwałņ nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej ŏyrardowa z dnia 24 maja 2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŏyrardowa, obejmujņcego obszar ograniczony  
ulicami: 11 listopada, F. Chopina, Legionów Polskich, Mostowņ, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta oraz zasady ich finansowania 
 

Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ okreŌlonych w § 5.2 pkt 6) w/w zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego dla miasta ŏyrardowa, zatwierdzonego w trybie uchwały Rady Miasta ŏyrardowa. 

OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalane bňdzie według kryteriów i zasad 
przyjňtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Finansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej odbywań siň bň-
dzie przy pełnym lub czňŌciowym udziale Ōrodków budŐetowych. 

Przewodniczņcy Rady Miasta ŏyrardowa: 
Bogdan Zieliński 
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