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UCHWAŁA NR ....................... 
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 
z dnia ......................................  

 
 
 

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 93/2, 94/4, 94/6 POŁO ŻONE W 

MIEJSCOWOŚCI ADAMOWICE. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego działki nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice stwierdzając, 
że ustalenia niniejszej uchwały nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Uchwała Nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 roku), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co 
następuje:  

 
 

§ 1 
Uchwala si ę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmi ny Mszczonów 
obejmuj ący działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 poło żone w miejscowo ści Adamowice zwany 
dalej planem, na obszarze i w brzmieniu okre ślonym niniejsz ą uchwał ą. 

 
§ 2 

1. Plan obejmuje działki nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice w 
południowo - zachodniej części gminy Mszczonów, wzdłuż drogi gminnej nr 470123W (ul. 
Kominkowa) w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. Łączna powierzchnia obszaru objętego 
planem wynosi 1,65ha. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są odpowiednim symbolem graficznym na 
rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 (graficzny) do 
niniejszej uchwały.  

3. Granica planu wyznaczona jest granicą ewidencyjną działek: 93/2, 94/4, 94/6. 
 

§ 3 
 1. Plan obejmuje: 
 
1) Tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;  
2) Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1; 
3) Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w 

czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu będące załącznikiem nr 2; 
4) Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasad jej finansowania, które należą do zadań własnych Gminy, będące 
załącznikiem nr 3. 

2. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami 
planu przy użyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

 
 a) oznaczenia graficzne  będące ustaleniami planu: 

- granice obszaru objętego planem miejscowym, 
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
- nieprzekraczalne linie zabudowy,  
- wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabudowy, 
- przeznaczenie terenu – określone symbolem cyfrowym i literowym wyróżniającym go 

spośród innych terenów, 
b) pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacji i nie stanowią ustaleń planu; 
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c) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów (Uchwała Nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 
czerwca 2013 roku) wraz z określeniem granic obszaru objętego niniejszym planem.  

 
§ 4 

1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z ustawą. 
2. W obszarze nie występują:  

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

2) Obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki, w tym krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury 
współczesnej; 

3) Tereny lub obiekty podlegające ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, tereny 
górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 
planach zagospodarowania przestrzennego województwa. 
 

 
§ 5 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie  – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mszczonów obejmujący działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości 
Adamowice, o którym mowa w §1 uchwały. 

2) rysunku planu  – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie zasadniczej i 
ewidencyjnej w skali  1:1000, stanowiący załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały. 

3) uchwale  – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej;  

4) ustawie  – należy przez to rozumieć przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy  – należy przez to rozumieć linię, wyznaczoną na 
rysunku planu oraz opisaną w tekście, której  nie może przekroczyć  ściana sytuowanego 
budynku, poza nieprzekraczalne linie zabudowy mogą wystawać elementy budynku  
wymienione w przepisach ogólnych; 

6) przeznaczeniu podstawowym  – przeznaczenie terenu, które powinno dominować w 
danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu; 

7) przeznaczeniu uzupełniaj ącym  – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu 
niezbędny do realizacji i funkcjonowania przeznaczenia podstawowego terenu; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – przeznaczenie terenu i związany z nim sposób 
zagospodarowania dopuszczone na wyodrębnionym terenie, warunki dopuszczenia 
określa niniejsza uchwała; 

10) usługach nieuci ążliwych  - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczone do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych; 

11)  maksymalnej wysoko ści zabudowy  - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość 
budynków i budowli; 

 
2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie ujętych w § 5 ust 1, należy stosować 

definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. 
 

 
§ 6 

Informacje dotycz ące konstrukcji planu 
 
 

1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, przepisy szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

3. Tereny mogą być w całości wykorzystane na cele zgodnie z ich podstawowym 
przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach 
ustalonych w dalszych przepisach planu. 
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DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenu. 
 

§ 7 
1. Na rysunku Planu został wyznaczony teren o następującym przeznaczeniu podstawowym: 

 
MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 
 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  
 

§ 8 
Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej: 

1) Ustala się, że wiodącym przeznaczeniem na obszarze objętym planem będzie 
przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej; 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych 
terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały. 

 
§ 9 

Zasady ustalania linii zabudowy:  
1) Linia zabudowy została wyznaczona od strony drogi i zwymiarowana na rysunku planu; 
2) Dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy: pilastrów, wykuszy- max do szerokości 

1.50 m. 
 

 
§ 10 

Zasady kształtowania zabudowy: 
1) Ustala się, że kierunek głównej kalenicy dachu budynku musi być prostopadły lub 

równoległy do bocznej granicy działki budowlanej; 
2) Dopuszcza się w przypadku rozbudowy budynków dostosowanie kąta nachylenia połaci 

dachu w nawiązaniu do istniejących spadków. 
 
 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału ni eruchomo ści obj ętych planem  

 

§ 11 
1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic obszarów wymagających 

przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości; 
2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w przypadku złożenia wniosku zostały 

określone dla poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania w Dziale II. 

 
 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania wynikaj ące z potrzeb ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu. 
 

§ 12 
1) Ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko; 

2) Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy inwestycji celu publicznego takich jak drogi i 
urządzenia  oraz  sieci infrastruktury technicznej; 
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3) Ustala się zakaz lokalizowania zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku występowania 
poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z zakresu ochrony 
środowiska. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
200m2. 

 
§ 13 

Zasady kształtowania krajobrazu. 
 

1.  Wprowadza się: 
   1)  Zwarty charakter zabudowy mieszkaniowej i usługowej przeciwdziałając jej rozproszeniu; 
   2)  Czytelny układ zabudowy przy jednoczesnym dostosowaniu jej do istniejących potrzeb 

zależnych od czynników społecznych i gospodarczych. 
2. Ustala się komponowanie zieleni w oparciu różnorodność gatunków roślin, z dominacją 

zieleni wysokiej. 
 

§ 14 
W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowy ch: 

1) Ustala się, że prace ziemne związane z przekształceniem układu hydrograficznego, w 
tym również sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu mogące naruszyć spływ 
powierzchniowy wody i stosunki wodne, należy prowadzić w sposób zapewniający nie 
pogorszenie i nie zakłócenie spływu wód podziemnych i powierzchniowych na działkach i 
terenach sąsiednich zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego; 

2) Ustala się ochronę wód podziemnych i powierzchniowych poprzez nakaz stosowania 
rozwiązań technicznych eliminujących negatywne oddziaływania na wody podziemne i 
powierzchniowe. 

 
§ 15 

W zakresie ochrony powietrza:  

1) Ustala się zakaz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie standardów jakości 
środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska; 

2) W celu ochrony powietrza ustala się ogrzewanie obiektów paliwami o możliwie najniższym 
poziomie emisji substancji szkodliwych dla środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

3) W celu ochrony powietrza dopuszcza się zaopatrzenie w energię i ciepło z odnawialnych 
źródeł energii o mocy mikroinstalacji z zakazem lokalizacji urządzeń wykorzystujących siłę 
wiatru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 

§ 16 
W zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych warto ści środowiskowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych: 
 

1) Ustala się wprowadzenie na całym obszarze zieleni towarzyszącej. W terenach 
mieszkaniowo-usługowych zieleń należy lokalizować w szczególności na granicy działek o 
różnych funkcjach; 

2) Wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej są wyznaczone i 
określone w Dziale II; 

3) Wielkości maksymalnej powierzchni zabudowy są wyznaczone i określone w Dziale II. 
 

§ 17 
1. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) W zakresie ochrony akustycznej tereny oznaczone symbolem MN/U zalicza się do 
terenów o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jako tereny pod zabudowę 
mieszkaniowo – usługową, w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska; 

2) Ochrona przed hałasem powinna polegać na stosowaniu właściwych rozwiązań 
technicznych zapewniających warunki akustyczne w budynkach i na działkach 
sąsiednich, które zagwarantują spełnienie norm zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 
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Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko munikacji. 

 
  § 18 

1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami ora z klasyfikacj ą dróg: 
1) Ustala się obsługę bezpośrednią obszaru objętego planem poprzez układ istniejących 

dróg znajdujących się poza granicą planu oraz drogi wewnętrzne nie wyznaczone w 
planie; 

2) Ustala się, że do obsługi terenu oznaczonego symbolem 1MN/U można wyznaczyć 
drogi wewnętrzne min.: 

a) 10,0m- dla obsługi 3 działek i więcej, 
b) 8,0m- dla obsługi 2 działek. 

3) Drogi wewnętrzne winny mieć połączenie z dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku połączenia z drogą publiczną należy na drodze wewnętrznej wydzielić teren do 
zawracania o minimalnej szerokości 20.0m x20.0m. 
  
 

2.  Określenie warunków powi ązań układu komunikacyjnego z układem zewn ętrznym: 
 

1) Ustala się, że układ komunikacyjny obszaru planu powiązany jest od zachodu 
poprzez drogę gminną 470123W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław. 

 
 

3. Ustalenia dotycz ące parkowania pojazdów: 

1)  Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych/ciężarowych towarzyszące 
poszczególnym przeznaczeniom terenów w liczbie - zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla poszczególnych terenów; 

2)  Na każde 30 miejsc postojowych przy obiektach usługowych przewidzieć minimum jedno 
miejsce postojowe dla samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową, lecz nie mniej 
niż jedno na obiekt w przypadku wyznaczenia co najmniej 6 miejsc parkingowych; 

3)   Miejsca postojowe, o których mowa w pkt. 1 należy sytuować w  terenie  działek 
związanych z poszczególnymi  obiektami. 

 
 

Rozdział 6  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in frastruktury technicznej. 

 
§ 19 

Ustala si ę zasady zaopatrzenia w wod ę: 
1) Ustala się obowiązek zaopatrzenia w wodę dla obszaru objętego planem z 

istniejących i projektowanych sieci wodociągowych; 
2) Ustala się zasadę rozbudowy sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i 

projektowanych dróg; 
3) Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody z 

indywidualnych ujęć zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) Sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe zgodnie z  

przepisami odrębnymi z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 

 
§ 20 

Ustala si ę zasady odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych: 
 

1) Ustala się zasadę odprowadzania ścieków bytowych do planowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej, a do czasu jej budowy do szczelnych zbiorników bezodpływowych z 
wywozem na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów indywidualnych; 
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2) Dopuszcza się lokalizację lokalnych systemów oczyszczania ścieków zgodnie z 
przepisami odrębnymi;  

3) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić na teren własny działki, nie 
naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu wód na gruncie, ani kierunku 
odpływu wody z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu Prawa Wodnego; 

4) W przypadku braku możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w 
granicach działki budowlanej dopuszcza się ich odprowadzanie do wód 
powierzchniowych lub zbiorników retencyjnych z zachowaniem wymogów przepisów 
odrębnych z zakresu Prawa Wodnego. 

 
§ 21 

Ustala si ę zasady zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą: 
1) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące sieci 

elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia; 
2) Ustala się, że lokalizacja stacji transformatorowych wymaga dostępności do drogi 

publicznej lub wewnętrznej; 
3) Dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

mikroinstalcji z zakazem lokalizacji urządzeń wykorzystujących siłę wiatru, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
 

§ 22 
Ustala si ę zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
1) Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną 

sieć telekomunikacyjną; 
2) Dopuszcza się realizację sieci telekomunikacyjnych wzdłuż istniejących i 

projektowanych dróg, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych. 
 

§ 23 
Ustala si ę zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

1) Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w oparciu o sieć gazu przewodowego; 
2) Do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z instalacji 

zbiornikowych. 
 

§ 24 
Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem 
ekologicznych czynników grzewczych w szczególności: energii wód geotermalnych, gazu, 
oleju opałowego niskosiarkowego, energii elektrycznej, energii słonecznej oraz 
odnawialnych źródeł energii i innych podobnych z zakazem lokalizacji urządzeń 
wykorzystujących siłę wiatru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
§ 25 

Ustala si ę zasady usuwania odpadów: 
1) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych i wywozu ich 

do dalszego przetwarzania; 
2) Sposób zagospodarowania działki budowlanej musi uwzględniać zapewnienie miejsca 

do czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem w sposób nie zagrażający 
zanieczyszczeniem środowiska.  

 
§ 26 

Ustalenia ogólne: 
1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować na terenach 

komunikacji z zachowaniem wzajemnych odległości wynikających z przepisów 
odrębnych; 

 
 
 

Rozdział 7 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz ądzania i u żytkowania terenów.  
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§ 27 
 

Ustala się, że tereny, których przeznaczenie zostało zmienione planem, mogą być 
użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami  
niniejszego planu. 
 

 
Rozdział 8 

Stawka procentowa słu żąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści 
związanej z uchwaleniem planu. 

 
§ 28 

Określa się wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:  
 
1. MN/U opłatę w wysokości 20%. 
 

 
DZIAŁ II 

Przepisy szczegółowe 
 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu. Zasady kształtowania zabudowy  oraz wska źniki zagospodarowania 

terenu. 
 

§ 29 
 

Oznaczenie terenu  1MN/U 
Powierzchnia  1,65ha 
1. Przeznaczenie terenu  

1) przeznaczenie podstawowe 
 
 
 
 
 
przeznaczenie uzupełniające 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne j i zabudowy 
usługowej  
 
Usługi nieuciążliwe rozumiane zgodnie z §5 ust.1 pkt 10 
niniejszej uchwały. 
 
a) budynki gospodarcze, garażowe i inne związane z  

podstawowym przeznaczeniem terenu, 
b) komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia ochrony           
    środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
c) zieleń urządzona; 

2. Zasady zagospodarowania  

1) Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania t erenu  
a) nieprzekraczalne linie zabudowy  Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

– 11.0m od linii rozgraniczającej drogę biegnącą wzdłuż 
południowej granicy planu. 

b) parametry zabudowy działki 
budowlanej 

- powierzchnia zabudowy do 30%, 
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40%, 
- max. intensywność zabudowy – 0,7, 
- min. intensywność zabudowy – 0,1. 

c) wysokość budynków max. 12.0m, w tym: 
 mieszkalnych jednorodzinnych – max.10,0m, 
 budynków usługowych – max. 12,0m, 
 gospodarczych i garaży – max. 6,0m, 
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d) geometria dachów − dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 20o do 45o, 

− w przypadku lokalizacji budynków usługowych dopuszcza 
się lokalizację stropodachów, 

− dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w 
budynkach gospodarczych lub garażowych; 

2) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału ni eruchomo ści  
a) 

 
minimalna powierzchnia działek  1200 m2;  

ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i dróg 
wewnętrznych. 

b) minimalny front działki 18 m; 

c) kąt położenia granic bocznych działek 
w stosunku do pasa drogowego 

900 ± 200; 

3) Minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanej działki budowlanej 

1200 m2;  
 

4) Obsługa komunikacyjna, parking i  
a) Obsługa komunikacyjna terenu Obsługa terenu z istniejącej drogi publicznej znajdującej się 

poza terenem objętym planem oraz z dróg wewnętrznych 
niewyznaczonych w planie. 

b) Parkingi Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc 
parkingowych dla samochodu osobowego na własnej działce, 
oraz w przypadku zaistnienia usług na każde 100m2 powierzchni 
użytkowej budynku usługowego 1-ego miejsca parkingowego, 
jednak nie mniej niż 3 miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. 

 
 

DZIAŁ III 
Przepisy ko ńcowe 

 
§ 30 

Dla terenu objętego niniejszym planem traci moc Uchwała Nr XXIV/174/16 z dnia 29 czerwca 2016r. 
Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

     
§ 31 

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 
 

§ 32 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 33 
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  

Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.  
 
 
 
 

 


