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niem działalnoņci gospodarczej w zakresie 
udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych 
przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń - 
4,01zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 

Mariusz Stawicki 
90 1

 
 
 

902 
90 2 

UCHWAŁA Nr 37/IV/11 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać nazwę nowopowstałej ulicy na te-
renie miasta Ciechanów:  

ul. Tadeusza Wyrzykowskiego – ulica równole-
gła do rzeki Łydyni, odchodząca od ul. 17 Stycz-
nia do ul. StraŊackiej. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwa-
ły czyni się Prezydenta Miasta Ciechanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 

Mariusz Stawicki 
90 2

 
 
 

903 
90 3 

UCHWAŁA Nr 40/IV/11 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Płońska – Sońska” w Ciechanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - 
tekst jednolity z póňniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z 
póňniejszymi zmianami), w związku z uchwałą 
Rady Miasta Ciechanów nr 172/XIX/08 z dnia  
28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Płońska - Sońska”, Rada 
Miasta Ciechanów, postanawia co następuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Płońska - Sońska”, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 
18,20ha, połoŊony w rejonie ulic Płońskiej i 
Sońskiej, zwany dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego składa się z następujących, inte-
gralnych częņci: 
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1) częņci tekstowej, stanowiącej treņć niniej-
szej uchwały; 

2) częņci graficznej, na którą składa się rysu-
nek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem 
planu, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, sta-
nowiącego załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięć dotyczących sposobu reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które na-
leŊą do zadań własnych gminy oraz zasa-
dy ich finansowania, stanowiących załącz-
nik nr 3 do uchwały; 

5) stwierdzenia zgodnoņci ze „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ciechanów” 
(uchwała nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 
2007r.), stanowiącego załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. ustawie - naleŊy przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80 poz. 717 z póňniejszymi zmia-
nami); 

2. przepisach odrębnych – naleŊy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, a w szczególnoņci: 

1) Ustawa o udostępnianiu informacji o 
ņrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na ņrodowisko, 

2) Prawo ochrony ņrodowiska, 

3) Ustawa o odpadach, 

4) Prawo wodne, 

5) Prawo budowlane, 

6) Ustawa o drogach publicznych, 

7) Ustawa o gospodarce nieruchomoņcia-
mi, 

8) Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, 

oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

 

3. planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

4. uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę; 

5. rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć 
integralną częņć planu, rysunek w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

6. symbolu – naleŊy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komuni-
kacji okreņlony odpowiednio symbolem li-
terowym i numerem, wyróŊniającym go 
spoņród innych terenów; 

7. terenie – naleŊy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji dla któ-
rego obowiązują ustalenia planu, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi oraz okre-
ņlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

8. wskaňniku intensywnoņci zabudowy - nale-
Ŋy przez to rozumieć wartoņć stosunku po-
wierzchni zabudowy obiektów kubaturo-
wych na danej działce budowlanej, do po-
wierzchni tej działki; 

9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym 
planem, okreņlającą najmniejszą dopusz-
czalną odległoņć płaszczyzny elewacji no-
worealizowanego obiektu od linii rozgrani-
czającej terenu, krawędzi jezdni ulicy lub 
granicy działki, z pominięciem logii, balko-
nów, wykuszy wysuniętych poza obrys bu-
dynku oraz elementów wejņć do budynków 
(schodów, podestów, pochylni dla niepeł-
nosprawnych i zadaszeń) - o głębokoņci do 
2,0m i powierzchni zabudowy do 8,0m2; 

10. linii rozgraniczającej - naleŊy przez to rozu-
mieć linię będącą granicą pomiędzy tere-
nami o róŊnym sposobie uŊytkowania, za-
gospodarowania lub róŊnym przeznaczeniu 
podstawowym (róŊnej funkcji); 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi 
przewaŊać na danej działce – stosownie do 
ustaleń dotyczących warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu; 

12. przeznaczeniu uzupełniającym - naleŊy 
przez to rozumieć moŊliwe dodatkowe prze-
znaczenie, które nie moŊe przewaŊać na da-
nej działce - stosownie do ustaleń dotyczą-
cych warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu; 
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13. maksymalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 

przez to rozumieć ustalony w planie nie-
przekraczalny pionowy wymiar budynku w 
metrach, mierzony od poziomu gruntu przy 
wejņciu do budynku do najwyŊszego punktu 
przekrycia dachu; 

14. usługach nieuciąŊliwych - naleŊy przez to 
rozumieć usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciąŊliwego (z wy-
łączeniem warsztatów obsługi samochodów 
i stacji paliw), administracji i bezpieczeń-
stwa publicznego, łącznoņci, informacji, na-
uki i oņwiaty, zdrowia i opieki społecznej, 
kultu religijnego, kultury i rozrywki, usługi 
turystyczne, hotelarskie, rekreacji i sportu, 
banków i innych o analogicznym do powyŊ-
szych charakterze i stopniu uciąŊliwoņci, 
których celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludnoņci, a których funkcjonowanie: 

- nie polega na wytwarzaniu dóbr mate-
rialnych bezpoņrednimi metodami prze-
mysłowymi; 

- nie powoduje przekroczenia Ŋadnego z 
parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciąŊliwych oddziały-
wań na ņrodowisko poza zajmowanym 
terenem inwestycji, w rozumieniu prze-
pisów ochrony ņrodowiska; 

- nie jest ňródłem uciąŊliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

- w Ŋaden inny sposób nie pogarsza wa-
runków uŊytkowania terenów sąsiadują-
cych np. przez emisję nieprzyjemnych 
zapachów, dymów, składowania odpa-
dów na otwartej powierzchni; 

15. usługach podstawowych - naleŊy przez to 
rozumieć usługi nieuciąŊliwe o zakresie 
umoŊliwiającym zaspokojenie codziennych i 
powszechnych potrzeb mieszkańców, takich 
jak: handel detaliczny, gastronomia, admi-
nistracja, oņwiata, opieka społeczna i zdro-
wotna, kultura; 

16. terenie biologicznie czynnym – naleŊy przez 
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający natural-
ną wegetację, a takŊe 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z taką nawierzchnią, 
nie mniej niŊ 10m2, oraz wodę powierzch-
niową na tym terenie; 

17. proekologicznych systemach cieplnych - 
naleŊy przez to rozumieć systemy cieplne, 
które nie powodują przekroczenia dopusz-
czalnych emisji gazów i pyłów, okreņlonych 
w obowiązujących przepisach odrębnych, w 
szczególnoņci wykorzystujące: gaz ziemny 

lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, 
energię elektryczną, słoneczną, itp.; 

18. klasie drogi - rozumie się przez to przypo-
rządkowanie drodze publicznej odpowied-
nich parametrów technicznych, wynikają-
cych z jej cech funkcjonalnych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

19. terenach zieleni - rozumie się przez to ze-
społy roņlinnoņci spełniające cele wypo-
czynkowe, rekreacyjne, zdrowotne, dydak-
tyczno-wychowawcze lub estetyczne, a w 
szczególnoņci: parki, zieleńce, zieleń na pla-
cach i ulicach, zieleń izolacyjną z wyłącze-
niem terenów ogrodów działkowych. 

§ 3. 

Celem regulacji zawartych w planie jest okreņle-
nie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4. zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

6. parametrów i wskaňników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaňników intensywnoņci zabudowy; 

7. szczegółowych zasad i warunków podziału 
nieruchomoņci; 

8. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŊytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

9. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

10. sposobu i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uŊytkowania te-
renów; 

11. stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się jednorazową opłatę z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci na skutek 
uchwalenia planu. 

§ 4. 

Na obszarze objętym planem nie zachodzą prze-
słanki do okreņlenia: 
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1. granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroŊonych osuwaniem się mas ziemnych; 

2. warunków scalania nieruchomoņci. 

§ 5. 

Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń: 

1. granic obszaru objętego planem; 

2. linii rozgraniczających tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3. nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji, okreņlonych odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyróŊniają-
cym je spoņród innych terenów. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące  

całego obszaru objętego planem 

§ 6. 

Wyodrębnia się tereny o róŊnym przeznaczeniu i 
róŊnych zasadach zagospodarowania, oznaczo-
ne odpowiednimi symbolami i liniami rozgrani-
czającymi, zgodnie z rysunkiem planu: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN; 

2. tereny usług nieuciąŊliwych i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U/MN; 

3. tereny usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U; 

4. teren urządzeń elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku planu symbolem E; 

5. tereny wód – rowów melioracyjnych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem W; 

6. tereny dróg (ulic) publicznych: 

1) ulica główna klasy G, oznaczona na rysun-
ku planu symbolem KDG; 

2) ulice lokalne klasy L, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDL; 

3) ulice dojazdowe klasy D oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

7. tereny dróg wewnętrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW. 

 

 

§ 7. 

Dla całego obszaru ustala się: 

1. Zakaz lokalizacji (z wyłączeniem terenów 
oznaczonych symbolem U) przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodo-
wisko, okreņlonych w przepisach odręb-
nych, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej; 

2. Zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej, mogą-
cych powodować przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów hałasu i zanieczyszcze-
nia powietrza atmosferycznego poza tere-
nem działki budowlanej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

3. Zakaz odprowadzania ņcieków do gruntu, 
cieków wodnych, wód powierzchniowych i 
do urządzeń melioracyjnych. Odprowadze-
nie ņcieków sanitarnych do miejskiego sys-
temu kanalizacji sanitarnej Jako rozwiąza-
nie tymczasowe, jedynie do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się funk-
cjonowanie bezodpływowych, szczelnych, 
opróŊnianych okresowo zbiorników ņcie-
ków; 

4. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony 
ņrodowiska unieszkodliwiania odpadów – 
selekcję i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgod-
nie z systemem oczyszczania przyjętym w 
gospodarce komunalnej miasta; 

5. Ochronę istniejących cieków wodnych i 
urządzeń melioracyjnych z zapewnieniem 
budowy przepustów pod projektowanymi 
drogami. Wszelkie działania związane z 
przebudową, przykryciem, przekroczeniem 
drogami lub liniowymi urządzeniami infra-
struktury technicznej rowów naleŊy prze-
prowadzać w porozumieniu i na warunkach 
zarządcy urządzeń melioracyjnych; 

6. Ochronę i utrzymanie istniejących skupisk 
zieleni, zadrzewień oraz ukształtowania po-
wierzchni terenu; 

7. Minimalny udział terenów biologicznie 
czynnych w powierzchni kaŊdej działki bu-
dowlanej został okreņlony w ustaleniach dla 
poszczególnych terenów; 

8. Zasadę stosowania w nowych i przebudo-
wywanych obiektach, proekologicznych 
systemów cieplnych, o niskich emisjach za-
nieczyszczeń do ņrodowiska; 
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9. Zasadę działań porządkujących w zakresie 

ujednolicenia elementów przestrzeni ogól-
nodostępnych (wyposaŊenie i oņwietlenie 
ulic, ogrodzenia, zieleń, mała architektura); 

10. KaŊda działka budowlana musi mieć dostęp 
do drogi publicznej poprzez takie jej ukształ-
towanie, które umoŊliwia wjazd na działkę z 
drogi publicznej bezpoņrednio lub poprzez 
drogę wewnętrzną, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

11. Minimalny kąt połoŊenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

12. Obiekty i urządzenia na kaŊdym terenie 
funkcjonalnym naleŊy realizować w sposób 
zgodny z ustaleniami planu w zakresie wa-
runków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy, przepisami okreņlonymi dla po-
szczególnych terenów funkcjonalnych, 
przepisami odrębnymi i zasadami współŊy-
cia społecznego; 

§ 8. 

Okreņla się zasady rozmieszczania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

1. Wyklucza się umieszczanie reklam w miej-
scach i w sposób zastrzeŊony dla znaków 
drogowych lub w sposób utrudniający ich 
odczytanie oraz na elewacjach budynków w 
sposób zakłócający kompozycję architekto-
niczną elewacji; 

2. Zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w 
liniach rozgraniczających dróg publicznych; 

3. Zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych o po-
wierzchni przekraczającej 2m² na jeden znak 
lub reklamę; 

4. Zakaz lokalizacji reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych na budynkach o powierzchni 
przekraczającej 2m² na jeden znak lub rekla-
mę; 

5. Reklama i znaki informacyjno - plastyczne na 
obiektach kubaturowych nie powinny utrud-
niać uŊytkowania obiektów i przestrzeni; 

6. Właņciciel reklamy lub znaku informacyjno-
plastycznego zobowiązany jest do utrzyma-
nia go w naleŊytym stanie technicznym i es-
tetycznym. 

§ 9. 

Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreņlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŊna je uŊytkować w sposób dotych-
czasowy - jednak bez prawa utrwalania tego 

przeznaczenia, jeņli jest niezgodne z ustaleniami 
planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dotyczące wyznaczonych terenów 

§ 10. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 MN - o pow. ok. 1,13ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 5 m od linii rozgraniczających te-
ren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o ką-
cie nachylenia połaci do 45°, z kaleni-
cami na wysokoņci maksimum 10,5m 
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nad poziom terenu. Kalenice główne 
budynków – usytuowane w kierunku 
wschód - zachód. Poziom posadowie-
nia posadzki parteru - maksimum 
0,6m nad poziom terenu przy wejņciu 
do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 
ulice: lokalną oznaczoną symbolem 3 KDL, 
oraz ulice dojazdowe 8 KDD i 9 KDD; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

15. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 1 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 11. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2 MN - o pow. ok. 0,75ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 
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7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 5m od linii rozgraniczających te-
ren, oraz 5m od osi przebiegającej przez 
teren napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej SN, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o ką-
cie nachylenia połaci do 45°, z kaleni-
cami na wysokoņci maksimum 10,5m 
nad poziom terenu. Kalenice główne 
budynków – równoległe do ulicy 8 
KDD. Poziom posadowienia posadzki 
parteru - maksimum 0,6m nad po-
ziom terenu przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 
ulice: lokalną oznaczoną symbolem 3 KDL, 
oraz ulice dojazdowe 8 KDD i 9 KDD; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych 
do istniejącego otwartego rowu meliora-
cyjnego w odległoņci mniejszej niŊ 1,5m od 
krawędzi rowu; 

15. Koniecznoņć zachowania i utrzymania droŊ-
noņci podziemnego zbiorczego przewodu 
melioracyjnego, pokazanego na rysunku 
planu. Działania inwestycyjne w jego są-
siedztwie muszą być prowadzone w uzgod-
nieniu z właņciwym zarządcą urządzeń me-
lioracyjnych; 

16. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

17. Koniecznoņć uwzględnienia przy zagospo-
darowaniu terenu, przebiegającej w połu-
dniowej częņci terenu, napowietrznej elek-
troenergetycznej linii SN, wraz ze strefą jej 
oddziaływania; 

18. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36 ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 2 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 12. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3 MN - o pow. ok. 0,48ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
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wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 8m i 5m od linii rozgraniczają-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o ką-
cie nachylenia połaci do 45°, z kaleni-
cami na wysokoņci maksimum 10,5m 
nad poziom terenu. Kalenice główne 
budynków – równoległe do przyległej 
ulicy 9KDD. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m 
nad poziom terenu przy wejņciu do 
budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługę komunikacyjną poprzez ulicę do-
jazdową 9 KDD; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych 
do istniejącego otwartego rowu meliora-
cyjnego w odległoņci mniejszej niŊ 1,5m od 
krawędzi rowu; 

15. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 
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16. Koniecznoņć uwzględnienia przy zagospo-

darowaniu terenu, przebiegającej w połu-
dniowej częņci terenu, napowietrznej elek-
troenergetycznej linii SN, wraz ze strefą jej 
oddziaływania; 

17. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 3 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 13. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4 MN - o pow. ok. 0,75ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 8m i 5m od linii rozgraniczają-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o ką-
cie nachylenia połaci do 45°, z kaleni-
cami na wysokoņci maksimum 10,5m 
nad poziom terenu. Kalenice główne 
budynków na działkach przyległych 
do ulicy 3 KDL – równoległe do tej 
ulicy, na pozostałych działkach – 
równolegle do ulicy 9 KDD. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 
ulice: lokalną oznaczoną symbolem 3 KDL, 
oraz ulicę dojazdową 9 KDD; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 
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b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych 
do istniejącego otwartego rowu meliora-
cyjnego w odległoņci mniejszej niŊ 1,5m od 
krawędzi rowu; 

15. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

16. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 4 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 14. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5 MN - o pow. ok. 0,68ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 8m i 5m od linii rozgraniczają-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o ką-
cie nachylenia połaci do 45°, z kaleni-
cami na wysokoņci maksimum 10,5m 
nad poziom terenu. Kalenice główne 
budynków na działkach przyległych 
do ulicy 3 KDL – równoległe do tej 
ulicy, na pozostałych działkach – 
równolegle do ulicy 9 KDD. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 
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11. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 

ulice: lokalną oznaczoną symbolem 3 KDL, 
oraz ulicę dojazdową 9 KDD; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych 
do istniejącego otwartego rowu meliora-
cyjnego w odległoņci mniejszej niŊ 1,5m od 
krawędzi rowu; 

15. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

16. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 5 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 15. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6 MN - o pow. ok. 0,21ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy;  

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-

dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 8m i 5m od linii rozgraniczają-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o ką-
cie nachylenia połaci do 45°, z kaleni-
cami na wysokoņci maksimum 10,5m 
nad poziom terenu. Poziom posado-
wienia posadzki parteru - maksimum 
0,6m nad poziom terenu przy wejņciu 
do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 
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2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 
ulice: lokalną oznaczoną symbolem 3 KDL, 
oraz planowaną ulicę wewnętrzną 11KDW; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,60 m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

15. Koniecznoņć przekrycia rowu melioracyjne-
go, przebiegającego wzdłuŊ północnej gra-
nicy terenu. Wszelkie działania związane z 
urządzeniami melioracyjnymi naleŊy reali-
zować w porozumieniu i zgodnie z ustale-
niami właņciwego zarządcy w/w urządzeń; 

16. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 6 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 16. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7 MN - o pow. ok. 1,11ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaňniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi pod-
stawowe, garaŊe z maksimum dwoma miej-
scami dla samochodów osobowych, bu-
dynki gospodarcze, zieleń urządzona, drogi 
wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŊe być w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŊowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działką sąsiednią; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąŊliwych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Obiektów wyŊszych niŊ 15m nad poziom 
terenu; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 5m od linii rozgraniczających te-
ren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 10,5m nad po-
ziom terenu. Kalenice główne budynków 
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na działkach przyległych do ulicy 3 KDL – 
równoległe do ulicy. Poziom posado-
wienia posadzki parteru - maksimum 
0,6m nad poziom terenu przy wejņciu do 
budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – parte-
rowe, z dachem o kącie nachylenia poła-
ci do 45°, z kalenicami na wysokoņci 
maksimum 5m nad poziom terenu. 

8. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

2) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

9. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

10. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 
ulice: lokalną oznaczoną symbolem 3 KDL, 
oraz planowaną ulicę wewnętrzną 11KDW; 

12. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

15. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 7 MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 17. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 U/MN - o powierzchni ok. 1,57ha, ustala 
się: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa, usługowo – mieszkaniowa lub 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – realizacja 
elementów towarzyszących, takich jak: ga-
raŊe, budynki gospodarcze, zieleń urządzo-
na, drogi wewnętrzne oraz sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

3. Funkcja usługowa, realizowana moŊe być w 
obiektach wolnostojących, wbudowanych 
lub zespolonych z bryłą budynku mieszkal-
nego; 

4. Dla funkcji mieszkaniowej - lokalizację jed-
nego budynku mieszkalnego (o maksimum 
dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej 
działce budowlanej. 

5. Dla istniejących budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniającym ustala się moŊliwoņć roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleń niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy: 

6. Dla istniejących budynków o funkcji innej 
niŊ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niające ustala się moŊliwoņć przebudowy i 
remontu; obowiązuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy; 

7. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 500m2; 

2) Przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych za wyjątkiem 
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urządzeń infrastruktury technicznej i 
dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

8. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 17m, 10m i 5m od linii rozgrani-
czających teren, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy: 

a) dla funkcji mieszkaniowej maksimum 
30% powierzchni działki; 

b) dla funkcji usługowej maksimum 40% 
powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne, usługowe i 
mieszkalno – usługowe - z dachami o 
kącie nachylenia połaci do 45°, z kale-
nicami na wysokoņci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) budynki garaŊowe mogą być realizo-
wane z maksimum: 

- dwoma miejscami dla samocho-
dów osobowych – dla zabudowy o 
funkcji jedynie mieszkaniowej, 

- trzema miejscami dla samocho-
dów – dla zabudowy z funkcją 
usługową. 

9. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Minimalną powierzchnię wydzielanej 
działki pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną ustala się na 600m2, a 
maksymalną na 1500m2; 

2) Minimalną powierzchnię wydzielanej 
działki usługowej lub usługowo – miesz-
kaniowej ustala się na 1000m2; 

3) Szerokoņć frontu działki ustala się na 
minimum 18m; 

10. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

11. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

12. Obsługę komunikacyjną z ulicy Płońskiej, 
przebiegającej poza obszarem objętym pla-
nem, poprzez ulicę lokalną oznaczoną sym-
bolem 4 KDL, ulice dojazdowe 6KDD i 7KDD 
oraz planowaną ulicę wewnętrzną 10KDW; 

13. Zakaz realizacji nowych zjazdów z ulicy 
Płońskiej; 

14. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny (wliczając w 
to miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 powierzchni uŊytkowej 
usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 powierzchni uŊytkowej 
usług innych, 

c) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

15. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

16. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 
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17. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 

opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 1 U/MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 18. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2 U/MN - o powierzchni ok. 2,23ha, ustala 
się: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa, usługowo – mieszkaniowa lub 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – realizacja 
elementów towarzyszących, takich jak: ga-
raŊe, budynki gospodarcze, zieleń urządzo-
na, drogi wewnętrzne oraz sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

3. Funkcja usługowa, realizowana moŊe być w 
obiektach wolnostojących, wbudowanych 
lub zespolonych z bryłą budynku mieszkal-
nego; 

4. Dla funkcji mieszkaniowej - lokalizację jed-
nego budynku mieszkalnego (o maksimum 
dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej 
działce budowlanej. 

5. Dla istniejących budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniającym ustala się moŊliwoņć roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleń niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy: 

6. Dla istniejących budynków o funkcji innej 
niŊ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niające ustala się moŊliwoņć przebudowy i 
remontu; obowiązuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy; 

7. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŊytkowej przekraczającej 500m2; 

2) Przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych za wyjątkiem 
urządzeń infrastruktury technicznej i 
dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

8. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 17,0 m i 8 m od linii rozgranicza-
jących teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy: 

a) dla funkcji mieszkaniowej maksimum 
30% powierzchni działki; 

b) dla funkcji usługowej maksimum 40% 
powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne, usługowe i 
mieszkalno – usługowe - z dachami o 
kącie nachylenia połaci do 45°, z kale-
nicami na wysokoņci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) budynki garaŊowe mogą być realizo-
wane z maksimum: 

- dwoma miejscami dla samochodów 
osobowych – dla zabudowy o funkcji 
jedynie mieszkaniowej, 

- trzema miejscami dla samochodów – 
dla zabudowy z funkcją usługową. 

9. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane. 
Ustala się parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) Minimalną powierzchnię wydzielanej 
działki pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną ustala się na 600m2, a 
maksymalną na 1500m2; 

2) Minimalną powierzchnię wydzielanej 
działki usługowej lub usługowo – miesz-
kaniowej ustala się na 1000m2; 

3) Szerokoņć frontu działki ustala się na 
minimum 18m; 

10. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

11. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 
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3) WzdłuŊ granicy terenu od strony ulicy 
1 KDG – wprowadzenie zieleni ņrednio 
wysokiej i wysokiej, pełniącej funkcję 
dekoracyjną i izolacyjną; 

12. Obsługę komunikacyjną z ulicy Sońskiej, 
oraz poprzez planowaną ulicę wewnętrzną 
11 KDW; 

13. NaleŊy dąŊyć do ograniczenia iloņci zjazdów 
z ulicy Sońskiej, poprzez łączenie zjazdów z 
sąsiednich działek; 

14. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 pow. uŊytkowej usług 
handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 pow. uŊytkowej usług 
innych, 

c) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

15. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

16. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeń lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komuni-
kacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

17. Koniecznoņć uwzględnienia przy zagospo-
darowaniu terenu, przebiegającej w pół-
nocnej częņci terenu, napowietrznej elek-
troenergetycznej linii SN, wraz ze strefą jej 
oddziaływania; 

18. Koniecznoņć przekrycia rowu melioracyjne-
go, przebiegającego wzdłuŊ północnej gra-
nicy terenu. Wszelkie działania związane z 
urządzeniami melioracyjnymi naleŊy reali-

zować w porozumieniu i zgodnie z ustale-
niami właņciwego zarządcy w/w urządzeń; 

19. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 2 U/MN ustala się w 
wysokoņci 20%, 

§ 19. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 U - o powierzchni ok. 1,62ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa, w tym obiekty handlu detalicz-
nego o powierzchni sprzedaŊy do 2000m2; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – realizacja 
obiektów i elementów towarzyszących, ta-
kich jak: budynki gospodarcze, garaŊe, wia-
ty, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne oraz 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

3. Utrzymuje się istniejącą zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Ustala się moŊli-
woņć jej rozbudowy, przebudowy i remontu 
z zachowaniem ustaleń pkt 8 niniejszego 
paragrafu; 

4. Dla funkcji mieszkaniowej - lokalizację jed-
nego budynku mieszkalnego (o maksimum 
dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej 
działce budowlanej. 

5. Dla istniejących budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniającym ustala się moŊliwoņć roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleń niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy: 

6. Dla istniejących budynków o funkcji innej 
niŊ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niające ustala się moŊliwoņć przebudowy i 
remontu; obowiązuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy; 

7. Zakaz lokalizowania: 

1) Zakładów produkcyjnych, baz, składów i 
magazynów; 

2) Giełd i handlu bazarowego; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

8. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 17m i 10m od linii rozgraniczają-
cych teren, oraz 19m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej WN 110kV, 
zgodnie z rysunkiem planu. W granicach 
strefy oddziaływania w/w. linii dopuszcza 
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się moŊliwoņć lokalizacji obiektów nie 
przeznaczonych na pobyt stały ludzi (w 
tym garaŊowych i gospodarczych) w 
uzgodnieniu z zarządcą tej linii, jednak 
nie bliŊej niŊ 10m od linii rozgraniczają-
cej teren od strony planowanej ulicy 
2KDL; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy: 

a) dla funkcji usługowej maksimum 40% 
powierzchni działki; 

b) dla funkcji mieszkaniowej maksimum 
30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki usługowe, mieszkalno – 
usługowe i mieszkalne - z dachami o 
kącie nachylenia połaci do 45°, z kale-
nicami na wysokoņci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

9. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane, 
w tym w wyniku scalania nieruchomoņci, 
przy czym: 

1) Minimalną powierzchnię wydzielanej 
działki usługowej ustala się na 1000m2; 

2) Minimalną powierzchnię powstałej w 
wyniku podziału działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ustala się 
na 600m2, a maksymalną na 1500m2; 

3) Szerokoņć frontu działki ustala się na 
minimum 20m; 

10. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

11. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: ze względu na walory historyczne 
zabytkowego, drewniano-murowanego bu-
dynku mieszkalnego, powstałego na pocz. 
XX w. przy ul. Płońskiej 167, wszelkie robo-

ty budowlane z nim związane (remont, 
przebudowa, rozbiórka) muszą być prowa-
dzone w porozumieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków i poprzedzone wyko-
naniem przez właņciciela dokumentacji 
konserwatorskiej; 

13. Obsługę komunikacyjną z ulicy Płońskiej, 
przebiegającej poza obszarem objętym pla-
nem, z planowanej ulicy lokalnej 2 KDL, 
oraz z istniejącej ulicy lokalnej 4 KDL. Wjazd 
na teren 1U z ulicy 2KDL moŊe być usytu-
owany w odległoņci minimum 50m od 
skrzyŊowania z ulicą Płońską; 

14. Zakaz realizacji nowych zjazdów z ulicy 
Płońskiej; 

15. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 powierzchni uŊytkowej 
usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 powierzchni uŊytkowej 
usług innych, 

c) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

2) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

16. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

17. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (jako osłonięte, zadaszone, z za-
pewnioną obsługą komunikacyjną) na po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 

18. Koniecznoņć uwzględnienia przy zagospo-
darowaniu terenu, przebiegającej w jego 
południowej częņci, napowietrznej elektro-
energetycznej linii WN 110kV, wraz ze strefą 
jej oddziaływania – 19m od osi linii. Zago-
spodarowanie terenu w granicach strefy 
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oddziaływania tej linii naleŊy prowadzić w 
uzgodnieniu z jej zarządcą; 

19. Na terenie dopuszcza się moŊliwoņć lokali-
zacji stacji transformatorowej SN/nn: 

20. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 1 U ustala się w wy-
sokoņci 20%, 

§ 20. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U - o pow. ok. 3,07ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa w tym obiekty handlu detaliczne-
go o powierzchni sprzedaŊy do 2000m2; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – realizacja 
elementów towarzyszących, takich jak wia-
ty, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne oraz 
obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

3. Zakaz lokalizowania: 

1) Zakładów produkcyjnych, baz, składów i 
magazynów; 

2) Giełd i handlu bazarowego; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

4. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 17,0m, 10m i 5m od linii rozgra-
niczających teren, 5m od osi napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej SN, 
oraz po 8m od osi rowu melioracyjnego, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňnik intensywnoņci zabudowy - 
maksimum 40% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki usługowe - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoņci maksimum 11m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m 
nad poziom terenu przy wejņciu do 
budynku; 

5. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane, 
w tym w wyniku scalania nieruchomoņci, 
przy czym minimalną powierzchnię wydzie-
lanej działki ustala się na 5000m2; 

6. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

7. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

3) WzdłuŊ granicy terenu od strony ulicy 
1 KDG i 2 KDL – wprowadzenie zieleni 
ņrednio wysokiej i wysokiej, pełniącej 
funkcję dekoracyjną i izolacyjną; 

4) W południowej częņci terenu, w rejonie 
przebiegającego rowu melioracyjnego – 
wprowadzenie zieleni ozdobnej towarzy-
szącej funkcji usługowej: 

8. W zachodniej częņci terenu, od strony ulicy 
Sońskiej ustala się nową lokalizację tablicy 
pamiątkowej, którą naleŊy przenieņć z tere-
nu planowanej drogi 2 KDL; 

9. Obsługę komunikacyjną z ulicy Sońskiej, 
oraz planowanej ulicy lokalnej 2 KDL i 
3 KDL. Wjazd na teren U z ulicy Sońskiej i 
ulicy 2KDL moŊe być usytuowany w odle-
głoņci minimum 50m od skrzyŊowania tych 
ulic; 

10. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 pow. uŊytkowej usług 
handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 pow. uŊytkowej usług 
innych, 

c) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

11. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

12. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (jako osłonięte, zadaszone, z za-
pewnioną obsługą komunikacyjną) na po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 
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13. Koniecznoņć uwzględnienia przy zagospo-

darowaniu terenu, przebiegającej w połu-
dniowej częņci terenu, napowietrznej elek-
troenergetycznej linii SN, wraz ze strefą jej 
oddziaływania; 

14. W granicach strefy oddziaływania linii elek-
troenergetycznej dopuszcza się moŊliwoņć 
lokalizacji obiektów nie przeznaczonych na 
pobyt stały ludzi w uzgodnieniu z zarządcą 
tej linii, przy zachowaniu ustaleń pkt 4 ust 1 
tego paragrafu; 

15. Na terenie dopuszcza się moŊliwoņć lokali-
zacji stacji transformatorowej SN/nn; 

16. W południowej częņci terenu, w rejonie 
przebiegu rowu melioracyjnego, dopuszcza 
się moŊliwoņć lokalizacji separatora sub-
stancji ropopochodnych; 

17. Koniecznoņć przekrycia rowu melioracyjne-
go, przebiegającego wzdłuŊ południowej 
granicy terenu. Wszelkie działania związane 
z urządzeniami melioracyjnymi naleŊy reali-
zować w porozumieniu i zgodnie z ustale-
niami właņciwego zarządcy w/w urządzeń; 

18. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 2U ustala się w wy-
sokoņci 20%, 

§ 21. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3 U - o powierzchni ok. 1.65ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa, w tym obiekty handlu detalicz-
nego o powierzchni sprzedaŊy do 2000m2; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – realizacja 
obiektów i elementów towarzyszących, ta-
kich jak: budynki gospodarcze, garaŊe, wia-
ty, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne oraz 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

3. Utrzymuje się istniejącą zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Ustala się moŊli-
woņć jej rozbudowy, przebudowy i remontu 
z zachowaniem ustaleń pkt 8 niniejszego 
paragrafu; 

4. Dla funkcji mieszkaniowej - lokalizację jed-
nego budynku mieszkalnego (o maksimum 
dwóch lokalach mieszkalnych) na jednej 
działce budowlanej. 

5. Dla istniejących budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniającym ustala się moŊliwoņć roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleń niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy: 

6. Dla istniejących budynków o funkcji innej 
niŊ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niające ustala się moŊliwoņć przebudowy i 
remontu; obowiązuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy; 

7. Zakaz lokalizowania: 

1) Zakładów produkcyjnych, baz, składów i 
magazynów; 

2) Giełd i handlu bazarowego; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

8. Wskaňniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoņci 10m i 5m od linii rozgraniczają-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskaňniki intensywnoņci zabudowy: 

a) dla funkcji usługowej maksimum 40% 
powierzchni działki; 

b) dla funkcji mieszkaniowej maksimum 
30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki usługowe, mieszkalno – 
usługowe i mieszkalne - z dachami o 
kącie nachylenia połaci do 45°, z kale-
nicami na wysokoņci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku; 

b) budynki garaŊowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kącie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoņci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

9. MoŊliwoņć podziału na działki budowlane, 
w tym w wyniku scalania nieruchomoņci, 
przy czym: 

1) Minimalną powierzchnię wydzielanej 
działki usługowej ustala się na 1000m2; 

2) Minimalną powierzchnię powstałej w 
wyniku podziału działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną ustala się 
na 600m2, a maksymalną na 1500m2; 

3) Szerokoņć frontu działki ustala się na 
minimum 20m; 

10. KaŊda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

11. Zasady ochrony ņrodowiska: 
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1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor 
ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicz-
nie czynny; 

3) WzdłuŊ granicy terenu od strony ulicy 
2 KDL zaleca się wprowadzenie zieleni 
ņrednio wysokiej i wysokiej, pełniącej 
funkcję dekoracyjną i izolacyjną; 

12. Obsługę komunikacyjną z planowanych ulic 
lokalnych, oznaczonych symbolem 2 KDL, 
3 KDL i 5 KDL oraz z ulicy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 9 KDD; 

13. Koniecznoņć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

1) Dla funkcji usługowych obowiązek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 powierzchni uŊytkowej 
usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 100m2 powierzchni uŊytkowej 
usług innych, 

c) 2 miejsca parkingowe na kaŊde roz-
poczęte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŊdych  
3 zatrudnionych, 

2) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to 
miejsce w garaŊu); 

14. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń od strony 
dróg - o wysokoņci do 1,6m, jako aŊuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczającej 
tereny, wykonanych z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem prefabrykatów betono-
wych); 

15. Koniecznoņć zapewnienia dla kaŊdej działki 
miejsca (jako osłonięte, zadaszone, z za-
pewnioną obsługą komunikacyjną) na po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 

16. Koniecznoņć zachowania i utrzymania droŊ-
noņci podziemnego zbiorczego przewodu 
melioracyjnego, pokazanego na rysunku 
planu. Działania inwestycyjne w jego są-
siedztwie muszą być prowadzone w uzgod-

nieniu z właņciwym zarządcą urządzeń me-
lioracyjnych; 

17. Na terenie dopuszcza się moŊliwoņć lokali-
zacji stacji transformatorowej SN/nn: 

18. Stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 3 U ustala się w wy-
sokoņci 20%, 

§ 22. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem E - o pow. ok. 0,01ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - lokalizacja obiektów i 
urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

2. Utrzymanie istniejącego zainwestowania – 
słup napowietrznej linii WN 110kV; 

3. Dopuszcza się moŊliwoņć lokalizacji stacji 
transformatorowej SN/nn; 

4. Zasady ochrony ņrodowiska: 

1) UciąŊliwoņć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać się w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

2) Częņć terenu nie zabudowaną i nie utwar-
dzoną naleŊy wykorzystać na urządzenie 
zieleni; 

5. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą 
ulicę lokalną 4 KDL; 

6. MoŊliwoņć realizacji ogrodzeń - o wysokoņci 
do 1,6m, jako aŊurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

7. Odstępuje się od ustalenia stawki procento-
wej, słuŊącej naliczaniu opłat, wynikających z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 23. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 W - o pow. ok. 0,06ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - lokalizacja istniejące-
go odkrytego rowu melioracyjnego; 

2. Utrzymanie istniejącego zainwestowania; 

3. Obsługę komunikacyjną poprzez planowane 
ulice: lokalną 3 KDL i dojazdową 9 KDD; 

4. Odstępuje się od ustalenia stawki procento-
wej, słuŊącej naliczaniu opłat, wynikających z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 
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§ 24. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2 W - o pow. ok. 0,02ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - lokalizacja istniejące-
go odkrytego rowu melioracyjnego; 

2. Utrzymanie istniejącego zainwestowania; 

3. Obsługę komunikacyjną poprzez planowaną 
ulicę dojazdową 9 KDD; 

4. Odstępuje się od ustalenia stawki procento-
wej, słuŊącej naliczaniu opłat, wynikających z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji 

§ 25. 

Dla terenów dróg publicznych (ulic) ustala się: 

1. Przeznaczenie - urządzenie dróg publicznych; 

2. MoŊliwoņć poprowadzenia w obrębie linii 
rozgraniczających dróg, elementów infra-
struktury technicznej, które nie spowodują 
zmniejszenia trwałoņci obiektów drogowych i 
nie będą stanowić zagroŊenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego (w tym oņwietlenia 
ulicznego oraz hydrantów przeciwpoŊaro-
wych); 

3. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umoŊliwiający bezpieczne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

4. Docelowo wyposaŊenie w kanalizację desz-
czową; 

5. Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala 
się koniecznoņć uwzględnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (sieci 
elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, 
linii telekomunikacyjnej itp.), urządzeń i ro-
wów melioracyjnych. Wszelkie działania z 
nimi związane naleŊy wykonywać w porozu-
mieniu i na zasadach ustalonych z właņci-
wym zarządcą sieci; 

6. Odstępuje się od ustalenia stawki procento-
wej, słuŊącej naliczaniu opłat, wynikających z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 26. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 KDG - o pow. ok. 0,32ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - poszerzenie o ok. 7m 
terenu ulicy Sońskiej, stanowiącej ciąg drogi 
powiatowej (planowana zmiana kategorii na 

drogę wojewódzką) umoŊliwiającego uzyska-
nie szerokoņci min. 28 m w liniach rozgrani-
czających; 

2. Ulica powinna umoŊliwiać prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z moŊliwoņcią lokalizacji 
przystanków wyłącznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

3. MoŊliwoņć realizacji chodników, ņcieŊek ro-
werowych lub pieszo-rowerowych, oddzielo-
nych od jezdni pasem zieleni; 

4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
do ulicy Sońskiej – dopuszcza się usytuowa-
nie wjazdów na tereny oznaczone symbolami 
2U i 2U/MN w odległoņci nie mniejszej niŊ 
50m od skrzyŊowania z ulicą Płońską i 2KDL; 

§ 27. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2 KDL - o pow. ok. 0,54ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica lokalna jednojez-
dniowa klasy L – docelowo postulowana 
zmiana klasy na Z – ulica zbiorcza); 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoņci 20m w 
liniach rozgraniczających na realizację ulicy - 
jezdni wraz z chodnikami, ņcieŊką rowerową 
lub pieszo-rowerową; 

3. Ulica powinna umoŊliwiać prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z moŊliwoņcią lokalizacji 
przystanków wyłącznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– dopuszcza się usytuowanie wjazdów na te-
reny oznaczone symbolami 1U i 2U w odle-
głoņci nie mniejszej niŊ 50m od skrzyŊowania 
z ulicą Płońską i Sońską; 

5. Przeniesienie istniejącej tablicy upamiętnia-
jącej lokalizację w tym rejonie obozu pracy w 
okresie II wojny ņw., na teren oznaczony 
symbolem U, od strony ulicy Sońskiej; 

§ 28. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3 KDL - o pow. ok. 0,51ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica lokalna jednojez-
dniowa klasy L); 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoņci 12m w 
liniach rozgraniczających na realizację ulicy 
wraz z chodnikami; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 
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§ 29. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4 KDL - o pow. ok. 0,33 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica lokalna jednojez-
dniowa klasy L); 

2. Utrzymanie istniejącego pasa terenu o szero-
koņci ok. 10m w liniach rozgraniczających na 
realizację ulicy; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

§ 30. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5 KDL - o pow. ok. 0,21ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica lokalna jednojez-
dniowa klasy L); 

2. Utrzymanie istniejącego pasa terenu o szero-
koņci ok. 10m w liniach rozgraniczających na 
realizację ulicy; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

§ 31. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6 KDD - o pow. ok. 0,17ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica dojazdowa jedno-
jezdniowa klasy D); 

2. Utrzymanie istniejącego pasa terenu o szero-
koņci ok. 9m, na realizację ulicy; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

§ 32. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7 KDD - o pow. ok. 0,11ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica dojazdowa jedno-
jezdniowa klasy D); 

2. Wyznaczenie pasa terenu o takiej szerokoņci 
w liniach rozgraniczających, która umoŊliwi 
uzyskanie docelowo szerokoņci min. 10m na 
realizację ulicy (po 5m od osi obecnej drogi); 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

§ 33. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8 KDD - o pow. ok. 0,16ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi publicznej (ulica dojazdowa jedno-
jezdniowa klasy D); 

2. Utrzymanie pasa terenu o szerokoņci min. 
10m w liniach rozgraniczających na realizację 
ulicy wraz z chodnikami; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

§ 34. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9 KDD - o pow. ok. 0,43ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu na urządzenie plano-
wanej drogi publicznej (ulica dojazdowa jed-
nojezdniowa klasy D); 

2. Utrzymanie pasa terenu o szerokoņci min. 
10m w liniach rozgraniczających na realizację 
ulicy wraz z chodnikami; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

§ 35. 

Dla terenów dróg (ulic) wewnętrznych ustala się: 

1. Przeznaczenie - na urządzenie dróg we-
wnętrznych; 

2. Minimalną szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych dróg wewnętrznych, ustala się na 8m. 
Dopuszcza się szerokoņć 6 m w liniach roz-
graniczających jeņli droga wewnętrzna sta-
nowi dojazd do max. 3 działek budowlanych; 

3. MoŊliwoņć poprowadzenia w obrębie linii 
rozgraniczających dróg, elementów infra-
struktury technicznej, które nie spowodują 
zmniejszenia trwałoņci obiektów drogowych i 
nie będą stanowić zagroŊenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego (w tym oņwietlenia 
ulicznego oraz hydrantów przeciwpoŊaro-
wych); 

4. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umoŊliwiający bezpieczne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

5. Docelowo wyposaŊenie w kanalizację desz-
czową; 

6. Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala 
się koniecznoņć uwzględnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (sieci 
elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, 
linii telekomunikacyjnej itp.), urządzeń i ro-
wów melioracyjnych. Wszelkie działania z 
nimi związane naleŊy wykonywać w porozu-
mieniu i na zasadach ustalonych z właņci-
wym zarządcą sieci; 
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7. Odstępuje się od ustalenia stawki procento-

wej, słuŊącej naliczaniu opłat, wynikających z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 36. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10 KDW, o pow. ok. 0,06ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie planowa-
nej drogi wewnętrznej o szerokoņci min. 8m 
w liniach rozgraniczających; 

2. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoņrednia; 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 37. 

W oparciu o sieci istniejące i projektowane usta-
la się zasady wyposaŊenia terenu w sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej: 

1. Docelowe wyposaŊenie terenu w sieci: 

1) wodociągową, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) kanalizacji deszczowej, 

4) elektroenergetyczną, 

5) gazową, 

6) ciepłowniczą, 

7) telekomunikacyjną. 

2. Budowę nowych sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej oraz utrzymanie istniejące-
go uzbrojenia terenu, z moŊliwoņcią jego 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów od-
rębnych; 

3. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej musi wyprzedzać lub być pro-
wadzona równoczeņnie z realizacją zabu-
dowy i zagospodarowania terenu; 

4. Planowane sieci infrastruktury technicznej 
naleŊy wykonywać jako podziemne, od ist-
niejących w sąsiedztwie sieci, w granicach 
linii rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu z 
właņciwym zarządcą drogi i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleń planu oraz 
przepisów odrębnych. W szczególnych 
przypadkach dopuszcza się sytuowanie 
urządzeń infrastruktury technicznej na ca-
łym obszarze objętym planem – poza linia-
mi rozgraniczającymi ulic, po uprzednim 
uzyskaniu zgody i na warunkach ustalonych 
z właņcicielem gruntu; 

5. Realizacja poszczególnych urządzeń infra-
struktury technicznej musi być poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu 
technicznego uwzględniającego wymagane 
wzajemne odległoņci między sieciami, ele-
mentami wyposaŊenia ulic (m.in. przewi-
dziane w planie urządzenia infrastruktury 
technicznej, nawierzchnie, chodniki, oņwie-
tlenie); 

6. W przypadku kolizji istniejących urządzeń 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia te-
renów z planowanym zagospodarowaniem, 
dopuszcza się moŊliwoņć ich przebudowy i 
rozbudowy w uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych z właņciwym zarządcą sieci; 

7. Zaopatrzenie w wodę (w tym takŊe dla ce-
lów przeciwpoŊarowych) z istniejącej miej-
skiej sieci wodociągowej przebiegającej 
wzdłuŊ istniejących ulic oraz z planowanej 
sieci wzdłuŊ przewidzianych do realizacji 
ulic lokalnych i dojazdowych, na warunkach 
ustalonych z zarządca sieci. KaŊda działka 
powinna posiadać przyłącze wodociągowe 
umoŊliwiające pobór wody zgodny z funkcją 
i sposobem zagospodarowania działki; 

8. Odprowadzenie ņcieków sanitarnych po-
przez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej re-
alizowaną wzdłuŊ istniejących i planowa-
nych ulic do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej i do oczyszczalni ņcieków, na wa-
runkach ustalonych z zarządcą sieci. Do 
chwili realizacji sieci kanalizacyjnej, jako 
rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się 
moŊliwoņć odprowadzania ņcieków sanitar-
nych do bezodpływowych, szczelnych, 
okresowo opróŊnianych zbiorników. Z chwi-
lą wybudowania sieci kanalizacyjnej, ustala 
się obowiązek odprowadzania do niej ņcie-
ków sanitarnych oraz zakaz funkcjonowania 
bezodpływowych zbiorników ņcieków; 

9. Odprowadzenie wód opadowych - wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych na 
terenach zabudowanych oraz z terenów ulic 
naleŊy odprowadzić do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, na warunkach usta-
lonych z zarządcą sieci lub zagospodarować 
we własnym zakresie, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami odrębnymi. Na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza się powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych w granicach wła-
snej działki budowlanej; 

10. Gospodarka odpadami – koniecznoņć se-
gregacji odpadów w ramach poszczegól-
nych działek (naleŊy przewidzieć miejsca na 
pojemniki, związane z selektywną zbiórką 
odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz 
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na spełniające wymogi ochrony ņrodowiska 
składowisko, w sposób zgodny z przepisami 
odrębnymi na zasadach okreņlonych indy-
widualnie przez miejskie słuŊby komunalne. 
Prowadzenie gospodarki odpadami niebez-
piecznymi zgodnie z zatwierdzonym pro-
gramem gospodarki odpadami niebez-
piecznymi; 

11. Zaopatrzenie w energię elektryczną i oņwie-
tlenie ulic poprzez elektroenergetyczną sieć 
kablową, zasilaną z istniejących stacji trans-
formatorowych, zgodnie z indywidualnymi 
warunkami właņciwego zarządcy sieci, z za-
chowaniem zasad: 

1) Poprowadzenie planowanych sieci ni-
skiego napięcia NN w liniach rozgrani-
czających ulice (w porozumieniu z wła-
ņciwym zarządcą drogi) z zastrzeŊeniem 
ustaleń ust. 4; 

2) Zasilanie obiektów odbywać się będzie 
poprzez złącza kablowe z układami po-
miarowymi umieszczonymi w granicach 
działki; 

3) Lokalizację ewentualnej nowej stacji 
transformatorowej SN/nn ustala się na 
wyznaczonym terenie oznaczonym sym-
bolem E. Dopuszcza się moŊliwoņć loka-
lizacji takiej stacji na terenie zabudowy 
usługowej – U, oraz w innych miejscach 
niŊ wskazane planem, bez koniecznoņci 
zmiany planu, stosownie do ustaleń  
ust. 4); 

12. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci miejskiej 
poprzez rozbudowę istniejącego systemu 
gazociągów na zasadach ustalonych z za-
rządcą ww. sieci; 

13. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
ňródeł, z zastosowaniem wysokosprawnych, 
proekologicznych rozwiązań. MoŊliwoņć za-
opatrzenia w ciepło z miejskiej sieci c.o.; 

14. Zabezpieczenie w łącza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez róŊnych ope-
ratorów - poprzez sieć kablową jako rozwią-
zanie docelowe i na zasadach ustalonych z 
właņciwym zarządcą sieci. 

15. Dla istniejących urządzeń melioracyjnych 
1W i 2W oraz znajdujących się na terenach 
2U, 3U, 2U/MN, 1MN, 2MN i 6MN, plan 
ustala: 

1) obowiązek zachowania i utrzymania 
droŊnoņci istniejących odkrytych rowów 
melioracyjnych; 

2) moŊliwoņć przekrycia odcinka rowu me-
lioracyjnego na terenie 2U, 2U/MN i 
6MN; 

3) zakaz grodzenia nieruchomoņci przyle-
głych do istniejących rowów otwartych 
w odległoņci mniejszej niŊ 1,5m od kra-
wędzi rowu; 

4) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-
wych w odległoņci mniejszej niŊ 8m od 
granicy rowów, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

16. Wszelkie działania związane z przebudową i 
modernizacją urządzeń melioracyjnych na 
terenach: 2U, 3U, 2U/MN, 1MN, 2MN i 6MN 
muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 
właņciwym zarządcą urządzeń melioracyj-
nych. Na terenach 3U/MN, 1MN i 2MN (na 
działce nr ewid. 7) - pozostawienie i utrzy-
manie droŊnoņci podziemnego zbiorczego 
przewodu melioracyjnego, obsługującego 
sąsiadujące od północy uŊytki rolne; 

Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

§ 38. 

Zachowują waŊnoņć decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, wydane przed 
uchwaleniem niniejszego planu, niesprzeczne z 
jego ustaleniami. 

§ 39. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Ciechanów. 

§ 40. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 

Mariusz Stawicki 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 40/IV/11 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami) okreņla sie sposób rozpatrzenia uwag do 
projektu planu. 

Wykaz uwag wniesionych do wyłoŊonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 

Wykaz dotyczy: projektu planu miejscowego „PŁOŃSKA - SOŃSKA” w Ciechanowie. 

Termin wyłoŊenia: 13.05.2010r. - 14.06.2010r., termin wnoszenia uwag: do 5 lipca 2010r. 
 

 
Przewodniczący Rady: 

Mariusz Stawicki 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 40/IV/11 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňn.zm.) okreņla się sposób realizacji oraz zasady finansowania in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w w/w planie, naleŊących do zadań własnych 
gminy. 

§ 1. 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1519 z póňn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŊy do zadań 
własnych gminy. W szczególnoņci zadania własne obejmują sprawy: 

a) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, 

b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, 
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

a) planowane drogi publiczne wraz z kanalizacją deszczową i oņwietleniem, 

b) planowaną infrastrukturę techniczną: sieci: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kablową 
sieć energetyczną oraz w razie potrzeb sieci cieplnej - w liniach rozgraniczających planowanych 
dróg. 
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§ 2. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 pkt 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 
Prawo ochrony ņrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji moŊe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (okreņloną w art. 3  
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póňn. zm.), 
o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizo-
wane będą w sposób okreņlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z póňniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
§ 1 pkt 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 3. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oņwietleniem finansowane 
będą z budŊetu miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej finansowane będą na podsta-
wie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póňn. zm), ze ņrodków własnych i zewnętrznych Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta 
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub 
przez budŊet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych, gazowych oraz cieplnych finansowane będą na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 w/w ustawy Prawo energetyczne oraz na zasadach okreņlonych w „ZałoŊeniach 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ciechanów” uchwalo-
nych przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 21 lutego 2001r. – uchwała nr 8/II/2001. 

 
Przewodniczący Rady: 

Mariusz Stawicki 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 40/IV/11 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami) stwierdza się zgodnoņć planu z ustaleniami 
Studium. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PŁOŃSKA - SOŃSKA” jest zgodny z uchwałą 
Rady Miasta Ciechanów nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów”. 

 
Przewodniczący Rady: 

Mariusz Stawicki 
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