Uchwała Nr ......./......../2022
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia ................... 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki
obejmującego części miejscowości Zamienie pn. „Zamienie inwestycyjne”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XXIV.227.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28
stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Zamienie pn. „Zamienie
inwestycyjne” Rada Gminy Mińsk Mazowiecki stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Zamienie pn. „Zamienie
inwestycyjne” nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mińsk Mazowiecki uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12
sierpnia 2009 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII.333.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
17.03.2022 r. i uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki
obejmujący części miejscowości Zamienie pn. „Zamienie inwestycyjne”.
2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będący integralną częścią planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mińsk Mazowiecki o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mińsk Mazowiecki o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
3) Załącznik Nr 4 – dane przestrzenne.
§ 2. 1. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtowania krajobrazu;
5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę
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6)
7)
8)
9)
10)

miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;
stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
związanego z uchwaleniem planu;
sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie
dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
2. Plan nie zawiera, ze względu na brak występowania:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych;
4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
3. Plan nie zawiera ustaleń w zakresie krajobrazów priorytetowych, ze względu na brak sporządzonego
audytu krajobrazowego dla obszaru województwa.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, stanowiący
Załącznik Nr 1 do uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub o
odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i
oznaczony symbolem liczbowym i literowym;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie
lub działce budowlanej;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
6) wysokości obiektu budowlanego niebędącego budynkiem – należy przez to rozumieć całkowitą
wysokość obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, mierzoną od najwyższego poziomu terenu w
obrysie obiektu do najwyżej położonego punktu tego obiektu;
7) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż
12;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, linie
określające najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być usytuowany budynek w stosunku
do linii rozgraniczającej drogi, ciągi piesze lub inne tereny, bez uwzględnienia balkonów, loggii,
werand, ganków, wykuszy, okapów, nadwieszeń, rynien, rur spustowych, gzymsów, parapetów,
schodów, ramp oraz innych podobnych elementów architektonicznych wystających poza obrys
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budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych, podestów i ramp przy wejściach do
budynków;
9) usługach – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, prowadzoną w
obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, z wykluczeniem obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)
2)
3)
4)
5)

granica obszaru objętego planem;
linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalna linia zabudowy;
zwymiarowane odległości mierzone w metrach;
przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami liczbowo-literowymi, w tym: PU – teren obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów lub usług;
6) strefa ograniczonego sposobu zagospodarowania związana z odległością od lasu.
2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, w tym wynikające
z przepisów odrębnych, mają wyłącznie charakter informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu ustala się:
1) kształtowanie charakteru zabudowy na obszarze objętym planem poprzez ustalone w planie
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami planu, które zostały zrealizowane, rozpoczęte lub
są realizowane oraz są zgodnie z obowiązującym w momencie ich rozpoczęcia prawem, lecz są
niezgodne z ustaleniami planu, zostają uznane za przyjęte.
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
2) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności
zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
3) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia obszaru objętego planem w zasięgu Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska oraz 2151 Subniecka warszawska (część
centralna), zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;
4) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia obszaru objętego planem w granicach
Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami
odrębnymi w zakresie ochrony przyrody.
§ 7. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
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b) jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, wysokość obiektów
budowlanych niebędących budynkiem do 20,0 m;
3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych:
 dla usług – minimum 25 miejsc do parkowania na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej
obiektu,
 dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – minimum 35 miejsc do parkowania na
100 zatrudnionych,
b) dla obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a – minimum 1 miejsce do parkowania
na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
c) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie
z przepisami odrębnymi w zakresie dróg publicznych.
§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości;
2) minimalna powierzchnia działek i minimalna szerokość frontów działek zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 45° do 110°;
4) parametry określone w niniejszej uchwale nie dotyczą działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej.
§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu ustala się strefę ograniczonego sposobu zagospodarowania związaną z odległością od lasu,
oznaczoną na rysunku planu symbolem graficznym, gdzie obowiązuje lokalizacja budynków zgodnie z
przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala
się:
1) możliwość budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów,
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów odrębnych;
2) dopuszczenie lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej, w pasie pomiędzy linią
rozgraniczającą drogi poza obszarem objętym planem i nieprzekraczalną linią zabudowy, zgodnie z
przepisami odrębnymi;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej o minimalnej średnicy rur Ø 40mm,
b) dopuszcza się zaopatrzenia ze studni indywidualnych, pod warunkiem uwzględnienia pozostałych
warunków określonych w przepisach odrębnych,
c) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci wodociągowej oraz realizacji hydrantów naziemnych o
wymaganej średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem wymogów
dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
a) do z istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, o minimalnej średnicy rur Ø 63mm,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

b) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do bezodpływowego zbiornika do gromadzenia nieczystości
lub do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków na warunkach określonych w przepisach
odrębnych;
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) z terenu powierzchniowo z możliwością odprowadzania do z istniejącej lub projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zakaz odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz odprowadzania ich do wód i do
gruntu, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
d) dopuszczenie wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na cele gospodarcze i
przeciwpożarowe,
e) dopuszczenie budowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż 250 mm;
w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) z projektowanej sieci gazowej,
b) do czasu realizacji sieci gazowej zaopatrzenie w oparciu o indywidualne rozwiązania, w
szczególności butli i zbiorników na gaz płyny,
c) budowę sieci zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego
napięcia oraz sieci napowietrznych i kablowych niskiego napięcia,
b) rozbudowę, przebudowę, budowę nowych sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych
zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszcza się wykorzystanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o
mocy nieprzekraczającej 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem elektrowni
wiatrowych;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej ze źródeł indywidualnych z zachowaniem wymogów
ochrony środowiska określonych w przepisach odrębnych,
b) dopuszcza się zasilanie z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
nieprzekraczającej 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;
w zakresie telekomunikacji:
a) obsługę w oparciu o istniejącą sieć telekomunikacyjną z możliwością jej rozbudowy i modernizacji z
zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
b) możliwość lokalizowania przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;
ustala się gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 11. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 10% dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem PU.
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Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna,
b) zabudowa usługowa w tym w szczególności obejmują inwestycje związane z obsługą transportu,
stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów samochodowych, bazy transportowe, hurtownie,
hotele, zajazdy, centra logistyczne,
c) składy i magazyny,
d) działalność gospodarczą z zakresu gospodarowania odpadami, związaną ze zbieraniem i
przetwarzaniem, z wyłączeniem unieszkodliwiania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje się lokalizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych,
b) dojść i dojazdów,
c) miejsc postojowych,
d) dróg rowerowych,
e) urządzeń wodnych,
f) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
g) zieleni urządzonej;
3) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100 kW, z
wykluczeniem elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 50 kW,
b) drogi wewnętrzne,
c) lądowiska;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,5 dla działki budowlanej,
d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,01 dla działki budowlanej,
e) wysokość budynków: do 15,0 m,
f) nachylenie połaci dachowych i geometria dachów: dopuszcza się wszystkie formy dachów o kącie
nachylenia połaci dachowej do 42°, w tym dachy płaskie;
5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 2500 m2,
b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 30,0 m;
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa terenów z dróg zlokalizowanych poza obszarem objętym planem: drogi gminnej – ul.
Brzozowa (KD-L) oraz drogi krajowej nr 50 – ul. Kołbielska (KD-GP),
b) dopuszczenie wyznaczania dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu.
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Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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