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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
ujćtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała Rady Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu gminy ustala sić w uchwale budďetowej. 

§ 5.1) Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane bćdą przez budďet 
gminy lub na podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami. 

2) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 bćdą finan-
sowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbio-
rowym odprowadzeniu ċcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze ċrodków budďetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publicznoprawne. 

3) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych bćdą finansowane na podstawie art. 7 
ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

§ 6. prognozowane čródła finansowania przez gminć: 

1) dochody własne, 

2) dotacje, 

3) poďyczki preferencyjne, 

4) fundusze Unii Europejskiej, 

5) udział podmiotów gospodarczych. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/09 

RADY GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 23 pačdziernika 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz  

dla koryta rzeki Węgierki, wraz z przylegającym obszarem o szerokości 10m od każdego brzegu. 

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 – ze zm.), w związku z 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z 
uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Przasnysz, dla 
koryta rzeki Wćgierki oraz zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Przasnysz nr IV/18/2006 z 
dnia 29 grudnia 2006r. Rada Gminy Przasnysz 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla koryta rzeki Wćgierki, 
wraz z przylegającym obszarem o szerokoċci 10m 
od kaďdego brzegu, o łącznej powierzchni 48 ha. 

2. Granice obszaru planu okreċlone zostały na 
rysunku planu. 

3. Przedmiotem planu jest: 

a) wprowadzenie zakazu zabudowy oraz ustalenie 
działaĉ dopuszczonych w korycie rzeki; 

b) wskazanie miejsc i okreċlenie zasad budowy 
jazów na rzece Wćgierce. 
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4. Załącznikami do planu, stanowiącymi inte-
gralną czćċć tekstu uchwały, są: 

1) rysunek planu w skali 1:5 000, - dla fragmen-
tów miejscowoċci Obrąb, Klewki, Sierakowo, 
Leszno, Dobrzankowo, Stare Helenowo, Emo-
wo, Bogate, Wielodróď, dla których ustanawia 
sić zakaz zabudowy, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rysunek planu w skali 1:1 000 - dla fragmentów 
miejscowoċci Obrąb, dla którego wskazuje sić 
miejsce lokalizacji jazu, stanowiący załącznik  
nr 2; 

3) rysunek planu w skali 1:1 000 - dla fragmentów 
miejscowoċci Dobrzankowo, dla którego wska-
zuje sić miejsce lokalizacji jazu, stanowiący za-
łącznik nr 3; 

4) rysunek planu w skali 1:1 000 - dla fragmentów 
miejscowoċci Bogate, dla którego wskazuje sić 
miejsce lokalizacji jazu, stanowiący załącznik  
nr 4; 

5) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnićciem, 
stanowiący załącznik nr 5. 

6) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiący załącznik nr 6. 

§ 2.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu naleďy traktować jako uzupełnienie 
czćċci tekstowej w zakresie przebiegu i lokalizacji 
linii oraz obiektów i są to obowiązujące ustalenia 
planu: 

1. granica planu; 

2. obszar planu opracowany w skali 1:1000; 

3. linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4. symbole terenów literowo-cyfrowe okreċlające 
funkcjć terenów o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

5. granice stref ochrony konserwatorskiej A; 

6. granice stref obserwacji archeologicznej; 

7. projektowany gazociąg wysokiego ciċnienia 
DN 200 

2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice stref, obszarów i terenów biegnące na 
rysunku planu wzdłuď linii podziałów geode-
zyjnych lub linii rozgraniczających naleďy trak-
tować jako oznaczenia biegnące po tych li-
niach. 

3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozumieć 
linie, które wyznaczają tereny o róďnym prze-
znaczeniu oraz róďnym sposobie zagospoda-
rowania i zabudowy lub komunikacjć; 

2. obiektach obsługi technicznej – naleďy przez to 
rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, 
obsługi transportu publicznego, utrzymania 
dróg i zieleni miejskiej, urządzenia wodne i in-
ne słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaĉców oraz celom publicznym, 

3. terenie – naleďy przez to rozumieć teren o róď-
nym przeznaczeniu oraz róďnym sposobie za-
gospodarowania i zabudowy lub teren komu-
nikacji, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, 
oraz okreċlony symbolem przeznaczenia zgod-
nie z rysunkiem planu; 

4. ustawie - naleďy przez to rozumieć ustawć o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 23 marca 2003r.; 

2. Pojćcia uďyte w niniejszej uchwale, a nie 
zdefiniowane w ust. 1 naleďy rozumieć zgodnie z 
ogólnie obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 

§ 4.1. Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji 
planu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie 
objćtym planem lub są przypisane odpowied-
nim oznaczeniom graficznym na rysunku pla-
nu; 

2) kaďdy teren oznaczony jest na rysunku planu 
oraz w tekċcie niniejszej uchwały unikalnym 
symbolem terenu literowo-cyfrowym. Symbol 
literowy oznacza przeznaczenie terenu lub kla-
sć drogi, nastćpująca po nim cyfra oznacza 
numer kolejnego terenu lub kolejny numer 
drogi. 

3) ustalenia szczegółowe obowiązują dla kaďdego 
z terenów o róďnym przeznaczeniu lub róďnych 
zasadach zagospodarowania oznaczonych do-
datkowo symbolem terenu; 

4) obowiązuje osobna numeracja dla terenów o 
róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasadach 
zagospodarowania i terenów dróg. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 5. Ustala sić tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania wyzna-
czone liniami rozgraniczającymi i oznaczone sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 
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1. RM – teren zabudowy zagrodowej; 

2. UPS – teren istniejących usług publicznych – 
usługi straďy poďarnej; 

3. WS1 – teren wód powierzchniowych – koryto 
rzeki Wćgierki; 

4. WS2 – teren innych wód powierzchniowych; 

5. WI – teren posadowienia budowli wodnej – 
jazu. 

6. R – tereny rolnicze 

7. R/G – tereny rolnicze / teren pasa techniczne-
go projektowanego gazociągu DN200 

8. ZL – teren lasów; 

9. Z – teren zieleni nieurządzonej; 

10. WS/KDG - teren wód powierzchniowych/ te-
ren dróg – droga publiczna klasy głównej - 
most; 

11. WS/KDZ - teren wód powierzchniowych/ te-
ren dróg – droga publiczna klasy zbiorczej - 
most; 

12. WS/KDL - teren wód powierzchniowych/ te-
ren dróg – droga publiczna klasy lokalnej – 
most; 

13. WS/G – teren wód powierzchniowych/ teren 
pasa technicznego projektowanego gazocią-
gu DN200. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. Ustala sić zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania terenów za 
wyjątkiem: 

1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uďytkowaniem, 

2) zagospodarowania rolniczego, 

3) zagospodarowania związanego z realizowa-
niem inwestycji budowlanej, na obszarach 
WI-1, WI-2, WI-3. 

§ 7.1. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
obowiązuje całkowity zakaz sytuowania zabudowy 
przeznaczonej do stałego lub czasowego pobytu 
ludzi, w tym związanej z prowadzeniem jakiejkol-
wiek działalnoċci. 

2. Na obszarach WI-1, WI-2, WI-3, dozwolona 
jest budowa budowli hydrotechnicznych - jazów. 

§ 8. W planie nie wyznacza sić nieprzekraczal-
nych linii zabudowy. 

 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
oraz terenów przeznaczonych na cele publiczne 

§ 9. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
obszary przestrzeni publicznych, w rozumieniu 
ustawy nie wystćpują. 

§ 10.1. Plan ustala, ďe terenami przeznaczony-
mi na cele publiczne są mosty na drogach ozna-
czone na rysunku planu symbolami WS/KDG, 
WS/KDZ i WS/KDL; 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 okreċla 
sić: 

1) w zakresie zasad umieszczania obiektów małej 
architektury – zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; 

2) w zakresie zasad umieszczania urządzeĉ tech-
nicznych – zgodnie z § 8 ust. 3. 

3. Wszelkie niezbćdne dla prawidłowego funk-
cjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególnoċci: obiekty obsługi technicznej, urzą-
dzenia wodne i melioracji, drogi wewnćtrzne, 
ċcieďki rowerowe, zieleĉ moďna realizować na 
kaďdym terenie funkcjonalnym, w sposób niekoli-
dujący z innymi ustaleniami planu, przepisami 
odrćbnymi i zasadami współďycia społecznego. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11. Ustala sić zakaz: 

1) wysypywania, zakopywania, wylewania i skła-
dowania wszelkich odpadów lub innych nie-
czystoċci, oraz innego zanieczyszczania wód, 
gleby oraz powietrza; 

2) składowania wszelkich odpadów niebezpiecz-
nych na całym obszarze objćtym niniejszą 
uchwałą. 

§ 12. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
nie wystćpują obszary chronione na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody. 

§ 13. Na obszarze objćtym ustaleniami planu, 
ze wzglćdu na ochronć fauny ďyjącej w dolinie 
rzeki zakazuje sić wykonywania prac hydrotech-
nicznych w okresie lćgowym marzec-lipiec. 

§ 14.1. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
wprowadza sić całkowity zakaz lokalizowania 
przedsićwzićć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, dla których ocena 
oddziaływania przedsićwzićcia na ċrodowisko jest 
wymagana, zgodnie z przepisami odrćbnymi, z 
wyłączeniem obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, w szczególnoċci dróg i sieci uzbroje-
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nia terenu oraz terenów posadowienia budowli 
wodnej – jazu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem WI. 

§ 15. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie ustala 
sić. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków  
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 16. Na obszarze objćtym ustaleniami, planu 
obiekty wpisane do rejestru zabytków nie wystć-
pują. 

§ 17. Na obszarze objćtym ustaleniami, planu 
obiekty wpisane do ewidencji zabytków nie wy-
stćpują. 

§ 18. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
nie wystćpują stanowiska archeologiczne. 

§ 19.1. Na obszarze objćtym ustaleniami plan 
wyznacza strefć ochrony urbanistycznej „A” dla 
zabytku archeologicznego - cmentarzyska ciało-
palnego, wpisanego do rejestru wojewódzkiego 
konserwatora zabytków po nr 801/64/64, połoďo-
nego poza obszarem planu. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić: 

1) obowiązek uzgodnienia wszelkich prac z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków 

2) dopuszcza sić działania, o charakterze konser-
watorskim i rewaloryzacyjnym zmierzające do 
utrwalenia historycznie ukształtowanych walo-
rów miejsca. 

§ 20.1. Na obszarze objćtym ustaleniami plan 
wyznacza strefć obserwacji archeologicznej, której 
zasićg wskazany jest na załączniku graficznym  
nr 1. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić: 

1) obowiązek zasićgnićcia opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dotyczący prowadze-
nia wszelkich działaĉ inwestycyjnych i projek-
towych, w szczególnoċci inwestycji ziemnych; 

2) nadzór archeologiczny dla prac ziemnych zwią-
zanych z budową infrastruktury technicznej 
podziemnej. 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego  

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 21. Obsługa terenów funkcjonalnych odby-
wać sić bćdzie, w zaleďnoċci od połoďenia z dróg 

publicznych lub wewnćtrznych połoďonych poza 
obszarem planu, jak w stanie istniejącym. 

Rozdział 9 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów  
infrastruktury technicznej oraz obsługi  
w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 22.1. Ustalenia planu nie ograniczają moďli-
woċci budowy, likwidacji, modernizacji lub rozbu-
dowy istniejącej infrastruktury technicznej, słuďą-
cej zaspokojeniu potrzeb mieszkaĉców gminy 
Przasnysz w zakresie zaopatrzenia w wodć, gaz, 
energić elektryczną, odbiór i oczyszczanie ċcie-
ków. 

§ 23.1. Plan wskazuje przebieg projektowanego 
gazociągu DN 200 Maków – Krasne - Przasnysz. 

2. Ustala sić pas techniczny wzdłuď projekto-
wanego gazociągu po 50 m od osi gazociągu, 
wskazany na rysunku planu symbolem przezna-
czenia WS/G1, R/G1, R/G2, 

Rozdział 10 
Ustalenia wynikające z potrzeb  

obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej  
i przeciwpowodziowej 

§ 24. Dla obszarów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WI ustala sić za-
sady wynikające z potrzeb obrony cywilnej i 
ochrony przeciwpoďarowej: 

1) Budowle naleďy projektować w sposób zapew-
niający ochronć ludnoċci zgodnie z wymaga-
niami obrony cywilnej okreċlonymi w przepi-
sach odrćbnych. 

2) Budowle naleďy projektować i budować zgod-
nie z wymogami ochrony przeciwpoďarowej, 
okreċlonymi w przepisach odrćbnych. 

§ 25. Wprowadza sić zakaz: 

1) Grodzenia nieruchomoċci przyległych w odle-
głoċci mniejszej niď 1,5m od brzegów rzeki; 

2) Wykonywania ogrodzeĉ w postaci trwałych 
konstrukcji betonowych w odległoċci mniejszej 
niď 5m od brzegów rzeki. 

Rozdział 11 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków  
podziału terenów na działki budowlane  

i scalania nieruchomości 

§ 26. Plan nie wprowadza regulacji w zakresie 
zasad i warunków podziału terenów na działki 
budowlane. 

§ 27. Na obszarze objćtym planem obszary do 
scaleĉ nie wystćpują, stąd nie okreċla sić zasad i 
warunków scaleĉ. 
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Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia RM-1, RM-2, usta-
la sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabu-
dowa gospodarcza w gospodarstwach rolnych 
i hodowlanych; 

2) zakaz przebudowy; 

3) zakaz budowy nowych obiektów; 

4) dopuszcza sić modernizacjć; 

5) niedozwolone jest lokalizowanie nowych ferm 
hodowlanych o obsadzie zwierząt powyďej 40 
duďych jednostek przeliczeniowych (DJP). 

6) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalne urządzenia rekreacyjne, 

b) linie zabudowy – nie okreċla sić, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej w zabudowie zagrodowej – zgodnie 
ze stanem istniejącym; 

d) maksymalna iloċć kondygnacji naziemnych 
zabudowy gospodarczej – zgodnie ze sta-
nem istniejącym; 

e) rodzaj dachu – nie okreċla sić, 

f) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych - 
nie okreċla sić, 

g) kolorystyka dachów - nie okreċla sić, 

7) obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia UPS-1, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren istniejących 
usług publicznych – usługi straďy poďarnej 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, niezbćdnymi do ich funkcjonowania i zie-
lenią; 

2) zakaz budowy nowych obiektów; 

3) dopuszcza sić modernizacjć; 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalne urządzenia rekreacyjne, 

b) linie zabudowy – nie okreċla sić, 

c) dopuszczalna wysokoċć zabudowy – zgod-
nie ze stanem istniejącym; 

d) maksymalna iloċć kondygnacji naziemnych 
zabudowy gospodarczej – zgodnie ze sta-
nem istniejącym; 

e) rodzaj dachu – nie okreċla sić, 

f) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych - 
nie okreċla sić, 

g) kolorystyka dachów - nie okreċla sić, 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WI-1, WI-2, WI-3 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren posado-
wienia budowli wodnej – jazu; 

2) pićtrzenie wody na wysokoċć nie wićcej niď 
5m. 

3) przeznaczenie dopuszczalne – zagospodaro-
wanie związane z zabezpieczeniem budowli, 
zieleĉ; 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia ZL-1, ZL-2, ZL-3, 
ZL-4, ZL-5, ZL-6, ZL-7 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasów 

2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych. 

3) prowadzenie gospodarki leċnej w oparciu o 
ustalenia aktualnych uproszczonych planów 
urządzania lasów nie stanowiących własnoċci 
Skarbu Paĉstwa, 

4) dopuszcza sić moďliwoċć czćċciowego wyko-
rzystania terenów leċnych do celów rekreacyj-
no - wypoczynkowych –prowadzenie ċcieďek 
pieszych i ċcieďek rowerowych o róďnej formie 
zagospodarowania. 

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R-1, R-2, R-3, R-4, 
R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, 
R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, 
R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, 
R-33, R-34, R-35, R-36, R-37, R-38, R-39, R-40, R-41, 
R-42, R-43, R-44, R-45, R-46, R-47, R-48, R-49, R-50, 
R-51, R-52, R-53, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze 
upraw, łąk, pastwisk, ogrodów oraz sadów; 

2) zakaz zabudowy; 

3) moďliwoċć prowadzenia dróg gospodarczych; 

4) moďliwoċć zalesienia terenów; 
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§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R/G-1, R/G-2 usta-
la sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze 
upraw, łąk, pastwisk, ogrodów oraz sadów; te-
ren pasa technicznego projektowanego gazo-
ciągu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej - gazociąg; 

3) zakaz zabudowy; 

4) moďliwoċć prowadzenia dróg gospodarczych; 

5) zakaz zalesienia terenu; 

6) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, 
Z-5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11, Z-12, Z-13, Z-14, 
Z-15, Z-16, Z-17, Z-18, Z-19, Z-20, Z-21, Z-22, Z-23, 
Z-24, Z-25, Z-26, Z-27, Z-28, Z-29, Z-30 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
nieurządzonej; 

2) zakaz zabudowy; 

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WS1-1, WS1-2, 
WS1-3, WS1-4, WS1-5, WS1-6, WS1-7, WS1-8, 
WS1-9, WS1-10 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe – wody powierzch-
niowe ċródlądowe płynące - koryto rzeki Wć-
gierki, 

2. wszelkie zagospodarowanie moďe polegać na 
powszechnym, zwykłym lub szczególnym ko-
rzystaniu z wód 

3. dopuszcza sić posadowienie urządzeĉ związa-
nych z zapewnieniem droďnoċci spływu wód 
oraz budowć mostów; 

4. dopuszcza sić prowadzenie prac modernizacji i 
konserwacji terenów wód płynących, związa-
nych z zapewnieniem droďnoċci spływu wód. 

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WS2-1, WS2-2, 
WS2-3, WS2-4, WS2-5, WS2-6, WS2-7, WS2-8, 
WS2-9, WS2-10, WS2-11, WS2-12, WS2-13, WS2-
14, WS2-15, WS2-16, WS2-17, WS2-18 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe – wody powierzch-
niowe ċródlądowe płynące i stojące, 

2. wszelkie zagospodarowanie moďe polegać na 
powszechnym, zwykłym lub szczególnym ko-
rzystaniu z wód 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia WS/KDG-1, WS/KDG-2, 
WS/KDG-3, WS/KDG-4 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych, droga publiczna klasy głów-
nej - most; 

2. przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza sić budowć chod-
ników i ċcieďki rowerowej; 

3. droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4. szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających - 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia WS/KDZ-1, ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych, droga publiczna klasy zbior-
czej - most; 

2. przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza sić budowć chod-
ników i ċcieďki rowerowej; 

3. droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4. szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia WS/KDL-1, WS/KDL-2, 
WS/KDL-3, WS/KDL-4 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych, droga publiczna klasy lokal-
nej - most; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza sić budowć chod-
ników i ċcieďki rowerowej; 

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia WS/KDW-1, WS/KDW-2, 
WS/KDW-3, WS/KDW-4 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych, droga publiczna klasy lokal-
nej - most; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza sić budowć chod-
ników i ċcieďki rowerowej; 

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu. 
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§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia WS/G1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych, teren pasa technicznego pro-
jektowanego gazociągu; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej - gazociąg; 

3) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi 
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych 

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia R-1, R-2, R-3, R-4, 
R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, 
R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, 
R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, 
R-33, R-34, R-35, R-36, R-37, R-38, R-39, R-40, R-41, 
R-42, R-43, R-44, R-45, R-46, R-47, R-48, R-49, R-50, 
R-51, R-52, R-53, R/G-1, R/G-2, Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-
5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11, Z-12, Z-13, Z-14, Z-
15, Z-16, Z-17, Z-18, Z-19, Z-20, Z-21, Z-22, Z-23, Z-
24, Z-25, Z-26, Z-27, Z-28, Z-29, Z-30, ZL-1, ZL-2, 
ZL-3, ZL-4, ZL-5, ZL-6, ZL-7 ustala sić obsługć ko-
munikacyjną z drogi publicznej klasy głównej, 
zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, połoďonej poza 
planem, zgodnie ze stanem istniejącym; 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia RM-1, RM-2 ustala 
sić obsługć komunikacyjną z drogi powiatowej nr 
2361W, klasy głównej, połoďonej poza planem, 
zgodnie ze stanem istniejącym. 

§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia UPS-1 ustala sić 

obsługć komunikacyjną z drogi krajowej nr 79W, 
klasy głównej, połoďonej poza planem, zgodnie ze 
stanem istniejącym 

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WI-1, ustala sić 
obsługć komunikacyjną z drogi powiatowej, klasy 
głównej, połoďonej poza obszarem planu. 

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WI-2, ustala sić 
obsługć komunikacyjną z drogi krajowej, klasy 
głównej, połoďonej poza obszarem planu. 

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia WI-3, ustala sić 
obsługć komunikacyjną z drogi krajowej, klasy 
głównej, połoďonej poza obszarem planu. 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 48. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
sić 0,5% stawkć opłaty od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci dla wszystkich terenów funkcjonalnych 
objćtych przedmiotowym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

§ 49. Z dniem wejċcia w ďycie niniejszej uchwa-
ły, na obszarze objćtym planem, traci moc frag-
ment miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przasnysz, zatwierdzony 
uchwałą Rady Gminy Przasnysz nr XVI/83/2003 z 
dnia 30 grudnia 2003r.; 

§ 50. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 

Andrzej Sekuna 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr XXXVIII/310/09 

Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 23 pačdziernika 2009r. 

 
Wykaz uwag do planu 

 
W okresie wyłoďenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 7 - 31 sierpnia 2009r. oraz mini-
mum 14 dni po nim nastćpujących, tj. do dnia 15 wrzeċnia 2009r. nie złoďono uwag do projektu przedmio-
towego planu miejscowego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 

 
 

Załącznik nr 6 
do uchwały nr XXXVIII/310/09 

Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 23 pačdziernika 2009r. 

 
 
W sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Przasnysz – dla koryta rzeki Wćgierki, wraz z przylegającym obszarem                  
o szerokoċci 10m od kaďdego brzegu 
 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉ-
ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy. 

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

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających dróg, w tym wybudo-
wanie mostów, dróg z oċwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2.1. Wykazy terenów publicznych w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleďące do zadaĉ własnych gminy. 

1) inwestycje wymienione w pkt 1, 

2) inwestycje wymienione w pkt 2, 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreċlony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o za-
mówieniach publicznych. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji bćdzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochronie ċrodowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bćdą w sposób okreċlony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
ujćtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała Rady Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu gminy ustala sić w uchwale budďetowej. 

§ 5.1) Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane bćdą przez budďet 
gminy lub na podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami. 

2) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 bćdą finan-
sowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbio-
rowym odprowadzeniu ċcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze ċrodków budďetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publicznoprawne. 

3) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych bćdą finansowane na podstawie art. 7 
ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

§ 6. Prognozowane čródła finansowania przez gminć: 

1) dochody własne, 

2) dotacje, 

3) poďyczki preferencyjne, 

4) fundusze Unii Europejskiej, 

5) udział podmiotów gospodarczych. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/09 

RADY GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 23 pačdziernika 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz  

pod kopalnie żwiru i piasku. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 11 
lipca 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmia-
nami) w związku z uchwałą nr XX/142/08 Rady 
Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przasnysz pod kopalnie ďwiru i piasku oraz 
zgodnie ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prza-
snysz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Prza-
snysz nr IV/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. 
uchwala sić co nastćpuje: 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Przasnysz na ob-
szarze czćċci wsi Mchowo pod kopalnie ďwiru i 
piasku, o łącznej powierzchni 25,6ha. 

§ 2.1. Granica planu została okreċlona na ry-
sunku planu, w skali 1:1000, stanowiącym załącz-
nik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, składają-
cym sić z 3 czćċci, z których zach. obszar stanowi 
cz. 1 rysunku planu, pd. obszar stanowi cz. 2 ry-
sunku planu, pn.- wsch. obszar stanowi cz. 3 ry-
sunku planu. 

 

 


