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UCHWAŁA Nr XXXII/167/09 

RADY GMINY CIECHANÓW 

z dnia 2 września 2009 r. 

w sprawie zmian Statutu Gminy Ciechanów. 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 
kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483), art. 3 ust. 1 i art. 
18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ciechanów 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Ciechanów przyjćtym 
uchwałą nr IV/37/2003 Rady Gminy Ciechanów z 
dnia 10 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy 
Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 85, poz. 2203) 
wprowadza sić nastćpujące zmiany: 

1. § 8. otrzymuje brzmienie: 

„Zasady prowadzenia gospodarki finansowej 
sołectw w ramach budżetu gminy określa 
ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu so-
łeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)”. 

 

2. w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczących stałych Komisji wybiera 
Rada w głosowaniu jawnym w pierwszej kolej-
ności. Propozycje pozostałego składu osobo-
wego Komisji przedstawia Przewodniczący Ra-
dy na wniosek zainteresowanych Radnych. 
Ustalenie składu pozostałych członków Komisji 
nastćpuje w drodze odrćbnej uchwały”. 

3. w § 115: 

1) w ust. 1 pkt 2 skreśla sić wyraz „sekretarz”, 

2) w ust. 1 skreśla sić pkt 3, 

3) w ust. 2 skreśla sić wyraz „mianowania”. 

4. skreśla sić § 116. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Eugeniusz Olszewski 
 
 
 

 
4 30 3 

4304 
4 30 4 

UCHWAŁA Nr 230/V/2009 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 

z dnia 4 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Józefowa” 

dla terenu ograniczonego ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), w związku z uchwałą nr 87/V/2007 Rady Mia-
sta Józefowa z dnia 11 października 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
czćści miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Józefowa, obejmującej 
teren ograniczony ulicami: Kard. Wyszyńskiego, 
Piłsudskiego, Sosnową i Parkową po stwierdze-
niu, że niniejszy plan jest zgodny z zapisami Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Józefowa, zatwier-
dzonego uchwałą nr 273/III/01 Rady Miejskiej w 
Józefowie z dnia 1 lutego 2001r., Rada Miasta 
Józefowa uchwala, co nastćpuje: 
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Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu ograniczonego 
ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, 
Sosnową i Parkową w Jozefowie, zwany dalej 
planem, składający sić z: 

1) czćści tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) czćści graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1:1.000 - załącznik nr 1 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu – 
załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania – załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 

Planem objćto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska i przyrody; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

5) parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym; 

7) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich użyt-
kowaniu; 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej; 

9) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

10) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objćtego planem. 

2. Nastćpujące ustalenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnym sposobie zago-
spodarowania; 

3) numer i przeznaczenie terenu określone 
symbolem literowym i cyfrowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) zwarte pierzeje zabudowy; 

6) strefa przestrzeni reprezentacyjnej; 

7) rejony lokalizacji placów parkingowych; 

8) kierunki obsługi komunikacyjnej placów 
parkingowych; 

9) rejony lokalizacji miejsc parkingowych w 
postaci zatok przyulicznych; 

10) obiekty wpisane do gminnej ewidencji za-
bytków; 

11) wymiary. 

Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 5. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć; 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000, stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) przepisach odrćbnych - należy przez to rozu-
mieć inne przepisy poza ustawą o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć 
obszar w granicach opisanych w § 1 ust. 1 i 
przedstawionych na rysunku planu, stano-
wiącym załącznik nr 1; 

5) terenie - należy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o określonym przeznaczeniu 
lub określonych zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi i oznaczony symbolem cyfrowym 
i literowym; 
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6) liniach rozgraniczających – należy przez to 

rozumieć granicć pomićdzy terenami o róż-
nym sposobie użytkowania, zagospodarowa-
nia lub różnym przeznaczeniu podstawowym 
(różnej funkcji), 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie 
przeważające na danym terenie; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, dopuszczone na warunkach określo-
nych planem; 

9) usługach podstawowych - należy przez to 
rozumieć obiekty usługowe, których zasadni-
czym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców i użytkowników okolicznych te-
renów; do usług podstawowych należą w 
szczególności niewielkie sklepy o powierzchni 
sprzedaży nie przekraczającej 400m2, drobne 
biura, usługi bytowe (szewc, krawiec, pralnia 
itp), pracownie, kancelarie adwokackie, gabi-
nety i poradnie lekarskie, zakłady fotograficz-
ne, solaria, punkty kserograficzne, wypoży-
czalnie video, biura podróży itd, itp; w szcze-
gólności nie są usługami podstawowymi 
obiekty szkół czy zorganizowane obiekty 
służby zdrowia (przychodnie lekarskie, szpita-
le) oraz usługi motoryzacyjne takie jak warsz-
taty powyżej 3 stanowisk, stacje benzynowe, 
otwarte myjnie samochodowe; 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie, ograniczające obszar, wyłącznie 
na którym możliwe jest wznoszenie budyn-
ków, przy czym dopuszczalne jest: 

a) wysunićcie poza wyznaczoną linić zabu-
dowy, na odległość nie wićkszą niż 0,8m, 
elementów nadwieszeń takich jak: balko-
ny, loggie, wykusze, 

b) wysunićcie poza wyznaczoną linić zabu-
dowy, na odległość nie wićkszą niż 1,3m, 
elementów wejść do budynków takich jak: 
schody, podesty, daszki, pochylnie; 

11) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć czćść powierzchni działki budowlanej 
zajćtą przez naziemną czćść budynku lub bu-
dynków w stanie wykończonym, wyznaczoną 
przez rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi 
budynku na powierzchnić terenu; do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza sić po-
wierzchni elementów drugorzćdnych (scho-
dów zewnćtrznych, daszków, markiz, wystć-
pów dachowych, oświetlenia zewnćtrznego) 
oraz zajmowanych przez wydzielone obiekty 
pomocnicze (altany, pergole); 

12) maksymalnej wysokości zabudowy - należy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną ilość kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego do najwyższego punktu 
przekrycia dachu, bez uwzglćdniania komi-
nów, anten oraz innych czćści budynku służą-
cych bezpośrednio jego obsłudze. 

13) minimalnym wskaźniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - należy przez to rozumieć 
najmniejszą nieprzekraczalną wartość procen-
tową stosunku powierzchni biologicznie 
czynnej terenu działki do całkowitej po-
wierzchni działki, 

14) intensywności zabudowy – należy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków na danej działce bu-
dowlanej do powierzchni tej działki; 

15) przestrzeni reprezentacyjnej - należy przez to 
rozumieć ogólnodostćpną przestrzeń o wyso-
kich walorach kompozycyjno-estetycznych, 
towarzyszącą ważnym w skali miasta obiek-
tom usługowym; 

16) obiekcie małej architektury – należy przez to 
rozumieć urządzenia terenowe służące rekre-
acji lub podniesienia walorów przestrzeni re-
prezentacyjnej np. murki, ławki, siedziska, 
pergole, pomniki, fontanny, słupy ogłosze-
niowe itp.; 

17) przedsićwzićciu mogącym znacząco oddzia-
ływać na środowisko – należy przez to rozu-
mieć zamierzenie budowlane lub inną inge-
rencjć w środowisko polegającą na prze-
kształceniu lub zmianie sposobu wykorzysta-
nia terenu, dla których: 

- wymagane jest sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, 

- może być wymagane sporządzenie rapor-
tu o oddziaływaniu na środowisko, 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

18) instalacjach grzewczych ekologicznie czys-
tych – należy przez to rozumieć instalacje i 
urządzenia do wytwarzania ciepła, które nie 
powodują przekroczenia dopuszczalnych 
norm emisji zanieczyszczeń do środowiska; 
takimi instalacjami są te, w których paliwami 
lub nośnikami energii są m.in. energia elek-
tryczna, olej niskosiarkowy, gaz ziemny, 
energia cieplna ziemi, energia słoneczna; do 
takich instalacji mogą być zaliczone również 
kominki opalane drewnem i wćglem; 
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19) szlachetnych materiałach elewacyjnych – 

należy przez to rozumieć czyste aluminium, 
miedź, stal nierdzewną, szkło, nie barwione 
drewno, wysokiej klasy beton, naturalny ka-
mień, cegłć klinkierową, tynki szlachetne oraz 
tym podobne materiały używane jako okła-
dziny na elewacjach; 

20) systemie NCS – należy przez to rozumieć 
jeden z najpowszechniej stosowanych świa-
towych systemów opisu barwy, opracowany 
przez Szwedzki Instytut Barwy, umożliwiający 
opisanie kolorów poprzez nadanie im jedno-
znacznych notacji określających procentową 
zawartość kolorów podstawowych (żółtego, 
czerwonego, niebieskiego i zielonego), koloru 
białego i czarnego oraz chromatyczności ko-
loru, wykorzystywany przez producentów 
farb, lakierów, powłok elewacyjnych, pokryć 
dachowych, materiałów wykończeniowych i 
innych wyrobów barwnych; 

21) reklamie – należy przez to rozumieć przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w jakiej-
kolwiek wizualnej formie; 

22) nośniku reklamy – należy przez to rozumieć 
urządzenie służące ekspozycji reklamy (bil-
bord, banner, tablica, gablota, szyld rekla-
mowy, słup ogłoszeniowy, maszt itp.); 

Ustalenia dotyczące warunków i sposobów 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów na całym obszarze objętym planem 

§ 6. 

Ustala sić linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania określone na rysunku planu. 

§ 7. 

Ustala sić nastćpujące podstawowe przeznaczenie 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) tereny usług - oznaczone symbolem przezna-
czenia U; 

2) tereny miejskiej zieleni parkowej - oznaczone 
symbolem przeznaczenia ZP. 

§ 8. 

1. Dla strefy przestrzeni reprezentacyjnej, ozna-
czonej na rysunku planu, ustala sić: 

1) nakaz stosowania w granicach jednego te-
renu jednakowych elementów wyposażenia 
powtarzalnego, takiego jak ławki, latarnie, 
kosze na śmieci, donice kwietnikowe, ba-
rierki, słupki itp.; 

2) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i pie-
szego; 

3) nakaz dostosowania urządzeń służących do 
ruchu pieszego (chodników, pochylni, 
schodów, przejść przez jezdnie) do potrzeb 
osób niepełnosprawnych; 

4) zakaz pozostawiania nie urządzonych po-
wierzchni (np. powierzchni z zielenią nie 
urządzoną, jezdni i chodników bez na-
wierzchni). 

Ustalenia w zakresie scalania 

i podziału nieruchomości 

§ 9. 

1. Ustala sić podział terenów wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi na działki budowlane 
pod warunkiem zachowania szczegółowych 
ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione 
nastćpujące warunki: 

1) dopuszcza sić podział terenu na działki bu-
dowlane zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla terenów; 

2) nakazuje sić wydzielenie niezbćdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi dzia-
łek, 

2. Dopuszcza sić wydzielenie działki o powierzch-
ni mniejszej niż określona w przepisach szcze-
gółowych wyłącznie w niżej wymienionych sy-
tuacjach: 

1) w celu wydzielenia działki, na której bćdzie 
zlokalizowany obiekt infrastruktury tech-
nicznej; 

2) w celu wydzielenia działki, na której bćdzie 
zlokalizowany dojazd do nowoprojektowa-
nych działek budowlanych. 

3. W przypadku prowadzenia kompleksowych 
przekształceń własnościowych dla poszczegól-
nych terenów, tj. scaleń i podziału nierucho-
mości w celu uzyskania powierzchni działek 
geodezyjnych zgodnych z parametrami działek 
budowlanych zawartych w ustaleniach szcze-
gółowych, ustala sić że: 

1) kąt nachylenie granic działek ewidencyjnych 
do linii rozgraniczającej dróg bćdzie sić 
mieścił w przedziale 75º – 105º, 

2) minimalna szerokość dróg powstałych w 
wyniku takich przekształceń wyniesie 10,0m. 

Zasady ochrony dóbr kultury 

§ 10. 

Plan wskazuje obiekt wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków, oznaczony na rysunku planu, dla 
którego ustala sić: 
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1) nakaz maksymalnego zachowania historyczne-

go wyglądu budynku,  

2) nakaz zachowania zewnćtrznej formy budowli, 
w tym: 

a) formy i proporcji bryły,  

b) formy, nachylenia i rodzaju pokrycia połaci 
dachowych, 

c) rozmieszczenia, proporcji i podziałów otwo-
rów okiennych i drzwiowych, 

d) specyfiki detalu architektonicznego; 

3) nakaz uzgadniania wszelkich działań na obiek-
tach z wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 11. 

Ustala sić, że na całym obszarze opracowania 
obowiązują nastćpujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska: 

1) zakazuje sić lokalizacji w obszarze planu przed-
sićwzićć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko za wyjątkiem elementów niezbćd-
nych dla prawidłowego funkcjonowania miej-
skich i ponadlokalnych systemów inżynieryj-
nych, oraz za wyjątkiem inwestycji, których lo-
kalizacja bćdzie zgodna z ustaleniami szczegó-
łowymi dla poszczególnych terenów; 

2) nakazuje sić podłączenie wszystkich obiektów 
do miejskich sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych; 

3) ustala sić ogrzewanie poprzez miejską sieć 
cieplną lub z wykorzystaniem indywidualnych 
źródeł ciepła, pod warunkiem zastosowanie in-
stalacji grzewczych ekologicznie czystych; 

4) ustala sić, że dopuszczalne poziomy hałasu 
muszą być zgodne z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi; 

5) ustala sić nastćpujące dopuszczalne poziomy 
hałasu dla terenu oznaczonego symbolem 1.U 
i 2.U – jak dla terenów przeznaczonych pod za-
budowć usługowo-mieszkaniową. 

Ustalenia dotyczące infrastruktury 

technicznej i komunikacji 

§ 12. 

Dopuszcza sić lokowanie obiektów infrastruktury 
technicznej takich jak stacje transformatorowe, 
podziemne przepompownie ścieków czy stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opracowań 
technicznych, na całym obszarze objćtym planem, 
bez konieczności zmiany niniejszego planu, pod 
warunkiem, że ewentualna uciążliwość tychże nie 

bćdzie wykraczać poza granice terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 13. 

Ustala sić zaopatrzenie obszaru objćtego planem 
w wodć (dla celów komunalnych i p. poż.) z miej-
skiej sieci wodociągowej. 

§ 14. 

1. Nakazuje sić podłączenie zabudowy do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej. 

2. Zakazuje sić wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ściekowych. 

§ 15. 

1. Nakazuje sić kształtowanie powierzchni działek 
w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem wód opadowych. 

2. Ustala sić odprowadzanie ścieków deszczo-
wych z: 

1) z nawierzchni utwardzonych dróg we-
wnćtrznych i placów parkingowych oraz z 
budynków usługowych do systemem kana-
lizacji deszczowej bądź do szczelnych zbior-
ników lub do studzienek chłonnych, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

2) z powierzchni urządzonych zielenią oraz z 
pozostałych terenów utwardzonych – po-
wierzchniowo do gruntu. 

§ 16. 

1. Ustala sić zaopatrzenie w energić elektryczną 
poprzez budowć i rozbudowć sieci elektro-
energetycznych średniego i niskiego napićcia 
od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właściwego operatora systemu 
energetycznego.  

2. Dopuszcza sić zachowanie istniejących sieci 
napowietrznych do czasu ich przebudowy lub 
modernizacji. 

3. Dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowych dla nowych inwestycji na całym obsza-
rze objćtym planem. 

§ 17. 

Dopuszcza sić zaopatrzenie zabudowy w gaz 
ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie 
grzewczych na warunkach określonych przez za-
rządzającego siecią. 

§ 18. 

1. Ustala sić wywóz nieczystości stałych na skła-
dowisko odpadów komunalnych. 
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2. Zakłada sić selektywną zbiórkć odpadów. Usta-

la sić obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
ilości miejsca dla pojemników na odpady w 
granicach działki oraz obowiązek segregowa-
nia i wywożenia tych odpadów. 

3. Dopuszcza sić możliwość jednego wspólnego 
miejsca zbiórki opadów dla kilku działek bu-
dowlanych. 

§ 19. 

Ustala sić stosowanie własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzystywania 
instalacji grzewczych ekologicznie czystych. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 20. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.U: 

1. Ustala sić, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 1.U są usługi z zakresu: 

1) usług administracji; 

2) usług kultury; 

3) usług oświaty; 

4) usług turystyki i rekreacji, takich jak pen-
sjonaty, hotele, domy weselne, 

5) usług gastronomii, takich jak restauracje, 
bary, kawiarnie herbaciarnie puby, winiar-
nie, cukiernie, placówki gastronomiczno – 
kulturalno - rekreacyjne itp, 

2. Ustala sić, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu 1.U są usługi z zakresu usług podsta-
wowych, wbudowane w kubatury obiektów o 
funkcji podstawowej. 

3. Zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko z wyjątkiem gminnych sieci infrastruktury 
technicznej oraz z wyjątkiem inwestycji wyni-
kających z przeznaczenia terenu. 

4. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowa-
niu: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy z prawem do działań remonto-
wych, rozbudowy i wymiany; 

2) na długości wskazanej na rysunku planu 
zwartej pierzei zabudowy nakazuje sić re-
alizacjć zabudowy w formie zwartej, cią-
głej elewacji; 

3) dopuszcza sić realizacjć zabudowy w 
ostrej granicy działki budowlanej od stro-
ny terenów 2.U oraz 3.ZP,  

4) dopuszcza sić na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, dróg we-
wnćtrznych, oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbćdnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu oraz terenu 
oznaczonego symbolem 2.U,  

5) zakazuje sić lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i boksów garażo-
wych. 

5. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala sić obowiązujące i nieprzekraczalne 
linie zabudowy w odległości: 

a) od linii rozgraniczającej z terenem 3.ZP 
– 0,0m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) od linii rozgraniczającej ulicy Parkowej 
– 30,0m, 

c) od linii rozgraniczającej ulicy Sosnowej 
– 6,0m, 

2) wszelka zabudowa na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi 
liniami. 

6. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaźniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala sić minimalną powierzchnić dział-
ki budowlanej wynoszącą 1.000m2; 

2) ustala sić minimalna szerokość frontu 
działki budowlanej – 30,0m; 

3) ustala sić, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 20%; 

4) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy działki budowlanej, wynoszącą 
40%; 

5) ustala sić maksymalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 12,0 m; 

6) ustala sić minimalną wysokość zabudo-
wy – 10,5 metra; 

7) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 1.2; 

8) na elewacjach od strony ulic Wyszyń-
skiego i Parkowej nakazuje sić stosowa-
nie na elewacjach szlachetnych materia-
łów elewacyjnych; 

9) zakazuje sić stosowania na elewacja 
okładzin z siddingu; 

10) dopuszcza sić dowolną geometrić da-
chów. 
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7. Ustala sić zasady dotyczące realizacji ogro-

dzeń: 

1) ogrodzenia od strony terenów dróg pu-
blicznych powinny być sytuowane w linii 
rozgraniczającej, z tym że dopuszcza sić 
ich miejscowe wycofanie w przypadku ko-
nieczności ominićcia istniejących prze-
szkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury 
technicznej itp.) oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych; 

2) ogrodzenia od strony ulic oraz w strefie 
przestrzeni reprezentacyjnej powinny 
spełniać nastćpujące warunki: 

a) maksymalna wysokość ogrodzeń nie 
może przekraczać 1,8 metra od pozio-
mu terenu, 

b) zakazuje sić realizacji pełnych ogrodzeń 
z elementów prefabrykowanych, czćści 
pełne ogrodzeń (nieażurowe) nie mogą 
być wyższe niż 0,6 metra od poziomu 
terenu; 

2) dopuszcza sić realizacjć ogrodzeń z nasa-
dzeń żywopłotowych. 

8. Ustala sić zasady dotyczące realizacji reklam 
na terenie: 

1) zakazuje sić realizacji reklam wolnostoją-
cych; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycznych 
na budynkach pod warunkiem, że: 

a) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

b) wysokość reklamy nie przekroczy 1,5m, 

c) reklama harmonizuje z elewacją, na 
której jest umieszczona; 

3) dopuszcza sić lokalizacjć szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem że bćdą one pła-
sko przytwierdzone do ściany budynków 
na wysokości pierwszej kondygnacji; 

4) zakazuje sić umieszczania reklam, szyldów 
i znaków informacyjno-plastycznych: 

a) na drzewach i w zasićgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infrastruk-
tury technicznej (latarniach, słupach li-
nii elektroenergetycznych, transforma-
torach, itp.); 

5) Ustalenia pkt 1-4 nie dotyczą miejskiego 
systemu informacji przestrzennej oraz 
znaków drogowych. 

 

9. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala sić zjazdy na teren z ulic Parkowej i 
Sosnowej; 

2) wskaźnik miejsc parkingowych – 1mp/ 
każde 25m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków usługowych, przy czym dopuszcza sić 
obsługć terenu poprzez miejsca parkin-
gowe zlokalizowane na terenie 3.ZP oraz w 
liniach rozgraniczających sąsiadujących 
ulic. 

10. Ustala sić zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z wodociągów w uli-
cach Wyszyńskiego, Parkowej i Sosnowej, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach Wyszyńskiego, Parkowej i Sosno-
wej, 

3) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z 
zapisami paragrafu 16, 

4) ogrzewanie zgodnie z zapisami paragra-
fu 18, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której są wy-
twarzane, na składowisko odpadów poza 
obszarem planu, 

11. Zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić jednorazową opłatć od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 0%. 

§ 21. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2.U: 

1. Ustala sić, że przeznaczeniem terenu 2.U są 
usługi z zakresu: 

1) usług administracji; 

2) usług kultury; 

3) usług oświaty; 

4) usług turystyki i rekreacji, takich jak pen-
sjonaty, hotele, 

5) usług gastronomii, takich jak restauracje, 
bary, kawiarnie herbaciarnie puby, winiar-
nie, cukiernie, placówki gastronomiczno – 
kulturalno - rekreacyjne itp, 

2. Ustala sić, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu 2.U są usługi z zakresu usług podsta-
wowych, wbudowane w kubatury obiektów o 
funkcji podstawowej. 

3. Zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko z wyjątkiem gminnych sieci infrastruktury 
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technicznej oraz z wyjątkiem inwestycji wyni-
kających z przeznaczenia terenu. 

4. Ustala sić szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowa-
niu: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy z prawem do działań remonto-
wych, rozbudowy i wymiany; 

1) na długości wskazanej na rysunku planu 
zwartej pierzei zabudowy nakazuje sić re-
alizacjć zabudowy w formie zwartej, cią-
głej elewacji; 

2) dopuszcza sić realizacjć zabudowy w 
ostrej granicy działki budowlanej od stro-
ny terenów 2.U oraz 3.ZP,  

3) dopuszcza sić na terenie realizacje urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, oraz 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów nie-
zbćdnych do zapewnienia funkcjonowania 
terenu, 

4) dopuszcza sić obsługć komunikacyjną te-
renu poprzez teren 1.U oraz obsługć w 
miejsca parkingowe położone poza tere-
nem, zgodnie z zapisami ust. 9; 

5) zakazuje sić lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i boksów garażo-
wych, 

5. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 0,0m od linii rozgraniczającej 
z terenem 3.ZP – zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

2) wszelka zabudowa na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi 
liniami. 

6. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaźniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala sić minimalną powierzchnić dział-
ki budowlanej wynoszącą 1.000m2; 

2) ustala sić minimalna szerokość frontu 
działki budowlanej – 30,0m; 

3) ustala sić wskaźnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 0%; 

4) ustala sić maksymalną powierzchnić za-
budowy działki budowlanej, wynoszącą 
100%; 

5) ustala sić maksymalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
jednocześnie maksymalnie do 16,0 m; 

6) ustala sić minimalną wysokość zabudo-
wy – 10,5 metra; 

7) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 3.0; 

8) na elewacjach od strony terenu 3.ZP na-
kazuje sić stosowanie na elewacjach 
szlachetnych materiałów elewacyjnych; 

9) zakazuje sić stosowania na elewacje 
okładzin z siddingu; 

10) dopuszcza sić dowolną geometrić da-
chów. 

7. Ustala sić zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony strefy przestrzeni 
reprezentacyjnej powinny spełniać nastć-
pujące warunki: 

a) maksymalna wysokość ogrodzeń nie 
może przekraczać 1,8 metra od pozio-
mu terenu, 

b) zakazuje sić realizacji pełnych ogrodzeń 
z elementów prefabrykowanych, czćści 
pełne ogrodzeń (nieażurowe) nie mogą 
być wyższe niż 0,6 metra od poziomu 
terenu; 

2) dopuszcza sić realizacjć ogrodzeń z nasa-
dzeń żywopłotowych. 

8. Ustala sić zasady dotyczące realizacji reklam 
na terenie: 

2) zakazuje sić realizacji reklam wolnostoją-
cych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycznych 
na ogrodzeniach, budynkach i obiektach 
małej architektury pod warunkiem, że: 

a) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2, 

b) wysokość reklamy nie przekroczy 1,5m, 

c) reklama harmonizuje z elewacją, na 
której jest umieszczona; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem że bćdą one pła-
sko przytwierdzone do ściany budynków 
na wysokości pierwszej kondygnacji; 

3) zakazuje sić umieszczania reklam, szyldów 
i znaków informacyjno-plastycznych: 
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a) na drzewach i w zasićgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infrastruk-
tury technicznej (latarniach, słupach li-
nii elektroenergetycznych, transforma-
torach, itp.); 

4) Ustalenia pkt 1-4 nie dotyczą miejskiego 
systemu informacji przestrzennej oraz 
znaków drogowych. 

9. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala sić zjazdy na teren z ulicy sosnowej 
poprzez teren 1.U oraz teren 3.ZP; 

2) wskaźnik miejsc parkingowych – 1 mp/ 
każde 25m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków usługowych, przy czym dopuszcza sić 
obsługć terenu poprzez miejsca parkin-
gowe zlokalizowane na terenach 1.U oraz 
3.ZP oraz w liniach rozgraniczających są-
siadujących ulic. 

10) Ustala sić zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z wodociągów w uli-
cach Wyszyńskiego i Sosnowej, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach Wyszyńskiego i Sosnowej, 

3) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z 
zapisami paragrafu 16, 

4) ogrzewanie zgodnie z zapisami paragra-
fu 18, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której są wy-
twarzane, na składowisko odpadów poza 
obszarem planu, 

11. Zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić jednorazową opłatć od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 0%. 

§ 22. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3.ZP: 

1. Ustala sić, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 3.ZP jest miejska zieleń parkowa. 

2. Ustala sić, że przeznaczeniem uzupełniającym 
są parkingi zbiorowe, ogólnodostćpne. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją nastćpujące zasady zagospodarowania: 

1) ustala sić nakaz zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną przy wykorzystaniu 
obiektów małej architektury, takich jak mur-
ki oporowe, schodki terenowe, chodniki, la-

tarnie, siedziska, oraz urządzeń zabaw dla 
dzieci, 

2) ustala sić realizacjć ogólnodostćpnych cią-
gów pieszych o szerokości min. 3,0m, o na-
wierzchni ziemnej bądź wykonanej z mate-
riałów naturalnych (kamień, drewno),  

3) ustala sić nakaz realizacji oświetlenia 
wzdłuż ciągów pieszych, 

4) w obrćbie terenu, jako stanowiącego prze-
strzeń publiczną, obowiązuje: 

a) nakaz stosowania jednakowych elemen-
tów wyposażenia powtarzalnego, takich 
jak latarnie, ławki, donice kwietników, 
kosze na śmieci, barierki, słupki itp., 

b) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego 
(samochodowego i rowerowego) i pie-
szego, 

c) nakaz dostosowania urządzeń przezna-
czonych dla ruchu pieszego (takich jak 
chodniki, pochylnie, schody, elementy 
przejść prze jezdnić) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

d) zakaz pozostawiania powierzchni nie-
urządzonych (tj. zieleni nieurządzonej, 
ciągów pieszych i jezdnych bez na-
wierzchni itd.), 

5) dopuszcza sić realizacjć obiektów i urządzeń 
zewnćtrznej infrastruktury technicznej - pod 
warunkiem, że bćdą to obiekty i urządzenia 
służące obsłudze zainwestowania terenów 
sąsiednich, 

6) w rejonie lokalizacji placów parkingowych, 
oznaczonym na rysunku planu, dopuszcza 
sić lokalizacjć parkingów wewnćtrznych, 
służących obsłudze zarówno terenu 3.ZP jak 
i terenów 1.U i 2.U. 

4. Dla terenu obowiązują nastćpujące wskaźniki i 
zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

2) dla placów parkingowych wskazanych na 
rysunku planu dopuszcza sić realizacjć na-
wierzchni w 100% utwardzonej;  

5. Ustala sić zasady dotyczące realizacji ogro-
dzeń: zakazuje sić grodzenia terenu. 

6. Ustala sić zasady dotyczące realizacji reklam 
na terenie: 

1) zakazuje sić realizacji reklam wolnostoją-
cych; 
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2) dopuszcza sić lokalizowanie reklam, szyl-
dów i znaków informacyjno - plastycznych 
na obiektach małej architektury pod warun-
kiem, że: 

a) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 0,7m2, 

b) wysokość reklamy nie przekroczy 0,7 m, 

3) zakazuje sić umieszczania reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

a) na drzewach i w zasićgu ich koron, 

b) na budowlach i urządzeniach infrastruk-
tury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformato-
rach, itp.); 

4) Ustalenia pkt 1 - 3 nie dotyczą miejskiego 
systemu informacji przestrzennej oraz zna-
ków drogowych. 

7. Ustala sić zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejących zjaz-
dów na teren, przy czym w przypadku ich li-
kwidacji ustala sić obsługć placów parkin-

gowych zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

Rozdział 3 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 23. 

1. Dla terenu objćtego planem do spraw wszczć-
tych przed dniem wejścia w życie planu, a nie 
zakończonych decyzją ostateczną, stosuje sić 
ustalenia planu. 

§ 24. 

1. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Józefowa. 

§ 25. 

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz publikacji na stronie internetowej Urzćdu 
Miasta. 

§ 26. 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 

Cezary Łukaszewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 230/V/2009 

Rady Miasta Józefowa 
z dnia 4 czerwca 2009r. 

 
W trakcie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego w dniach od 19 grudnia 2008r. do 22 stycznia 
2009r. oraz w terminie do 5 lutego 2009r. po zakończeniu wykładania projektu planu nie wpłynćły uwagi do 
planu. 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 
Cezary Łukaszewski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 230/V/2009 

Rady Miasta Józefowa 
z dnia 4 czerwca 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenu miasta Józefowa ograniczonego ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i ul. Parkową, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Józefów oraz o zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 167 ust. 
2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa rozstrzyga, co 
nastćpuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenu miasta Józefowa ograniczonego ulicami: 
Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i ul. 
Parkową, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych Gminy 
Józefów: 

1. Podstawą prawną realizacji zadań własnych 
Gminy, zapisanych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego w/w fragmen-
tu miasta Józefów są zapisy: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Józefowa, 
zatwierdzonego uchwałą nr 273/III/01 Rady 
Miejskiej w Józefowie z dnia 1 lutego 2001r. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
ujćte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, należące do zadań własnych 
Gminy obejmą: 

a) budowć parkingów, chodników i innych 
nawierzchni utwardzonych w kwocie około 
600 000zł, 

b) budowć i przebudowć sieci kanalizacyjnych, 
wodociągowych, elektroenergetycznych, 
oświetlenia, gazowych i teletechnicznych w 
kwocie około 150 000zł. 

§ 2. Zasady finansowania zadań należących do 
zadań własnych Gminy Józefów. 

1. Ustala sić, że źródłem finansowania inwestycji, 
o których mowa w § 1 bćdą: 

1) dochody własne Gminy, 

2) dotacje, 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i in-
ne. 

4) kredyty, pożyczki preferencyjne; 

2. Ustala sić wykorzystanie innych źródeł środ-
ków finansowych, nie wymienionych w § 2 ust. 
1, w tym również finansowania inwestycji za 
pomocą: kredytów i pożyczek komercyjnych, 
emisji obligacji komunalnych oraz środków 
prywatnych. 

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji po-
wierza sić Burmistrzowi Miasta Józefowa. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 

Cezary Łukaszewski 
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