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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 181/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych  

fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gm. Şuromin 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie stwierdza, iş w okresie wyłoşe-
nia projektu Planu do publicznego wglądu oraz w dyskusji publicznej na temat projektu Planu, brak było 
wniosków wymagających rozstrzygnićcia przez Radć Miejską. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 181/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
naleşącej do zadań własnych Miasta przewidzianych na terenie lokalizacji elektrowni wiatrowych  

fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gm. Şuromin 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie nie dotyczy zadań własnych 
Gminy i Miasta Şuromin. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
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UCHWAŁA Nr 182/XXVII/09 

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE 

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego           

i usług „Żeromskiego - Wiadrowska”, obejmującego działki nr ewid: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 

297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305, położone pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Mazowiecką,            
Wiadrowską i Przedwiośnie w Żurominie. 

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 póŝn. zm.), oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w związku z 
uchwałą Rady Miejskiej w Şurominie 

nr 248/XXX/2001r z dnia 9 paŝdziernika 2001r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta, Rada Miejska w Şurominie, po 
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Şuromin”, postanawia, co nastćpuje: 
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Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego „Şeromskiego - Wiadrow-
ska”, obejmujący czćść obszaru miasta Şuro-
min, połoşoną pomićdzy ulicami: Şeromskiego, 
Mazowiecką, Wiadrowską i Przedwiośnie, zwa-
ny dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego składa sić z nastćpujących, integralnych 
czćści uchwały: 

a) czćści tekstowej, stanowiącej treść uchwały; 

b) czćści graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w sali 1:1000, zwany dalej rysunkiem 
planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

c) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały; 

d) rozstrzygnićć dotyczących sposobu realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, stanowiących załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała składa sić z dziewićciu rozdzia-
łów: 

I. Ustalenia ogólne; 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-
darowania; 

III. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

IV. Ochrona środowiska i przyrody; 

V. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

VI. Komunikacja; 

VII. Infrastruktura techniczna; 

VIII. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 
uşytkowanie terenów; 

IX. Ustalenia końcowe. 

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

2. uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejsza 
uchwałć, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

3. ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami); 

4. przepisach odrćbnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, a w szczególności: 

- Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawa o odpadach, 

- Prawo wodne, 

- Prawo budowlane, 

- Ustawa o drogach publicznych, 

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

- Ustawa o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczpospolitej Polski 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych; 

5. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć, 
stanowiący integralną czćść planu, rysunek w 
skali 1: 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały; 

6. symbolu – naleşy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunika-
cji określony odpowiednio symbolem litero-
wym; 

7. terenie – naleşy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji dla którego 
obowiązują ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczającymi oraz określony sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

8. wskaŝniku zabudowy działki - naleşy przez to 
rozumieć wartość stosunku powierzchni za-
budowy na danej działce budowlanej, do po-
wierzchni całkowitej tej działki; 

9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na rysun-
ku planu, określającą najmniejszą dopusz-
czalną odległość płaszczyzny elewacji nowo-
realizowanego obiektu od linii rozgraniczają-
cej terenu, krawćdzi jezdni, granicy działki lub 
innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominićciem logii, balkonów, wykuszy wysu-
nićtych poza obrys budynku oraz elementów 
wejść do budynków (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń); 
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10. obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez 

to rozumieć linić zabudowy w której naleşy 
lokalizować budynek. Ustalenia planu doty-
czące obowiązującej linii zabudowy uznaje sić 
za spełnione jeşeli co najmniej 60% po-
wierzchni frontowej elewacji budynku znajdu-
je sić przy linii zabudowy i leşy w płaszczyŝ-
nie pionowej wyznaczonej przez tć linić. Dla 
pozostałej czćści oraz dla innych budynków 
lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolć 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

11. linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mieć linić bćdącą granicą pomićdzy terenami 
o róşnym sposobie uşytkowania, zagospoda-
rowania lub róşnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róşnej funkcji), w tym równieş po-
mićdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowć bądŝ bćdącymi w 
uşytkowaniu leśnym; 

12. przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi prze-
waşać na danej działce - nie moşe obejmo-
wać mniej niş 70% powierzchni całkowitej 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 

13. przeznaczeniu uzupełniającym - naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które nie moşe 
przewaşać na danej działce - nie moşe obej-
mować wićcej niş 30% powierzchni całkowitej 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 

14. maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną ilość kondygnacji naziemnych bu-
dynku lub nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego przy wejściu do budynku 
do najwyşszego punktu przekrycia dachu; 

15. urządzeniu pomocniczym - naleşy przez to 
rozumieć wszelkie wyposaşenie techniczne 
dróg, miejsca parkingowe, a takşe oznakowa-
nia słuşące organizacji ruchu drogowego, 
ekrany akustyczne, urządzenia ochrony prze-
ciwpoşarowej i obrony cywilnej, urządzenia 
słuşące informacji o terenie; 

16. obiekcie obsługi technicznej gminy - naleşy 
przez to rozumieć wszelkie zagospodarowa-
nie, zabudowć oraz urządzenia słuşące do 
odprowadzania ścieków, dostarczania wody, 
ciepła, energii elektrycznej, gazu, umoşliwia-
jące wymianć informacji oraz inne obiekty 
techniczne niezbćdne dla prawidłowego za-
spokajania potrzeb mieszkańców; 

17. terenach zieleni - rozumie sić przez to zespoły 
roślinności spełniające cele wypoczynkowe, 
zdrowotne, dydaktyczno-wychowawcze i es-
tetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, 

zieleń na placach i ulicach, zieleń izolacyjną z 
wyłączeniem terenów ogrodów działkowych; 

18. usługach uciąşliwych - naleşy przez to rozu-
mieć usługi związane z przedsićwzićciami 
mogącymi znacząco oddziaływać na środo-
wisko, wymagające sporządzenia raportu od-
działywania na środowisko lub dla których 
obowiązek sporządzenia raportu moşe być 
wymagany na podstawie przepisów odrćb-
nych, za wyjątkiem obiektów obsługi tech-
nicznej; 

19. usługach nieuciąşliwych - naleşy przez to 
rozumieć; usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciąşliwego (z wyłą-
czeniem warsztatów obsługi samochodów i 
stacji paliw), administracji i bezpieczeństwa 
publicznego, łączności, informacji, nauki i 
oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-
ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyşszych cha-
rakterze i stopniu uciąşliwości, których celem 
jest zaspokajanie potrzeb miejscowej ludno-
ści, a których funkcjonowanie: 

- nie polega na wytwarzaniu dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemy-
słowymi; 

- nie powoduje przekroczenia şadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciąşliwych oddziaływań na 
środowisko poza zajmowanym terenem 
inwestycji, w rozumieniu przepisów 
ochrony środowiska; 

- nie jest ŝródłem uciąşliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

- w şaden inny sposób nie pogarsza warun-
ków uşytkowania terenów sąsiadujących 
np. przez emisjć nieprzyjemnych zapa-
chów, dymów, składowania nieestetycz-
nych odpadów na otwartej powierzchni; 

20. usługach podstawowych - naleşy przez to 
rozumieć usługi nieuciąşliwe o zakresie 
umoşliwiającym zaspokojenie codziennych 
potrzeb mieszkańców(np. handel detaliczny, 
drobna i nieuciąşliwa produkcja, gastrono-
mia, administracja, oświata, opieka społeczna 
i zdrowotna, kultura, rekreacja i wypoczynek) 
w obiektach o powierzchni uşytkowej ograni-
czonej do 150m²; 

21. powierzchni biologicznie czynnej - naleşy 
przez to rozumieć cześć działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana, pokryta trwałą roślinnością, wodą 
powierzchniową a takşe 50% sumy po-
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wierzchni tarasów i stropodachów, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoşu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 
o powierzchni nie mniejszej niş 10m2; 

22. proekologicznych systemach cieplnych - na-
leşy przez to rozumieć systemy cieplne wyko-
rzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energić elektryczną, wia-
trową, słoneczną, pompy cieplne, biomasć 
itp. 

23. klasie drogi - rozumie sić przez to przypo-
rządkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikających z 
cech funkcjonalnych. 

§ 4. 

Celem regulacji zawartych w planie jest określe-
nie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3. zasad ochrony środowiska i przyrody; 

4. parametrów i wskaŝników zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy, w tym gaba-
rytów obiektów i linii zabudowy; 

5. szczegółowych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

6. zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów; 

8. wymagań wynikających potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

9. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 5. 

Na obszarze objćtym planem nie zachodzą prze-
słanki do określenia: 

1. zasad ochrony krajobrazu kulturowego i zabyt-
ków; 

2. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe zagroşonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi; 

4. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem miej-
scowym. 

§ 6. 

1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń: 

a) granic obszaru objćtego planem, oznaczo-
nych literami ABCDEF; 

b) linii rozgraniczających tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania; 

c) obowiązujących linii zabudowy (jako zwar-
tych pierzei usługowych); 

d) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

e) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i te-
renów komunikacji określonych odpowied-
nio symbolami literowymi i numerami wy-
róşniającymi je spośród innych terenów: 
MN, U.MN1, U.MN2, U.ZP, E, WR, KDZ, KDL 
i KDD. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
korektć linii rozgraniczających ulic, wynikającą 
z uściślenia ich przebiegu na etapie opracowa-
nia projektu technicznego, w uzgodnieniu z za-
rządzającym drogą oraz właścicielem terenu. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania 

§ 7. 

Ustala sić nastćpujące przeznaczenia terenów 
funkcjonalnych obszaru objćtego ustaleniami 
planu, oznaczonych odpowiednio symbolami 
przeznaczenia i wyznaczonymi liniami rozgrani-
czającymi, zgodnie z rysunkiem planu: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej o niskim wskaŝniku zabudowy, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MN; 

2. tereny usług i zabudowy mieszkaniowej o 
średnim wskaŝniku zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U.MN1; 

3. tereny usług i zabudowy mieszkaniowej o ni-
skim wskaŝniku zabudowy, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U.MN2; 

4. teren usług i zieleni urządzonej o średnim 
wskaŝniku zabudowy, oznaczony na rysunku 
planu symbolem U; 

5. teren urządzeń melioracyjnych, oznaczony na 
rysunku planu symbolem WR; 
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6. teren infrastruktury technicznej – obiekty i 

urządzenia elektroenergetyki, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem E; 

7. tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ; 

8. tereny dróg publicznych – drogi lokalne, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDL; 

9. tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD. 

§ 8. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

1 MN - pow. ok. 1,57 ha, 

2 MN - pow. ok. 2,07 ha, 

3 MN - pow. ok. 1,80 ha, 

5 MN - pow. ok. 1,63 ha, 

12 MN - pow. ok. 1,25 ha, 

13 MN - pow. ok. 0,96 ha, 

14 MN - pow. ok. 1,13 ha, 

17 MN - pow. ok. 0,21 ha, 

18 MN - pow. ok. 0,66 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną, o niskim 
wskaŝniku zabudowy działki – maksimum 
30% powierzchni działki; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe jako uzupełnienie funkcji mieszkanio-
wej, realizowane jako wbudowane lub zespo-
lone z bryłą budynku mieszkalnego, z wyłą-
czeniem wszelkiej produkcji i usług mechaniki 
pojazdowej; 

3. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej takiej jak; ga-
raşe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodar-
cze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała ar-
chitektura; 

4. Adaptacja istniejącej zabudowy na terenie 
12MN; 

5. Obsługa komunikacyjna od ul. Wiadrowskiej 
(droga zbiorcza 01 KDZ w ciągu drogi powia-
towej nr 4607W) i od ulic: Şeromskiego (dro-
ga zbiorcza 02 KDZ) i Przedwiośnie (droga lo-
kalna 08 KDL) poprzez planowane drogi pu-
bliczne: lokalne (04 KDL - 08 KDL) i dojazdo-
we (09 KDD – 017 KDD), zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-

zumieniu przepisów o ochronie środowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i dróg) 
oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki po-
jazdowej, handlu typu bazarowego oraz dys-
trybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płyn-
ne i inne substancje niebezpieczne; 

7. Zakaz realizacji usług uciąşliwych i składowa-
nia jakichkolwiek odpadów; 

8. Moşliwość podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki powinna mieć nie mniej niş 700m2 
a szerokość frontu działki minimum 20,0m; 

9. Maksymalna powierzchnia wydzielanej działki 
powinna mieć nie wićcej niş 1300m2; 

10. Minimum 30% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostać jako biologicznie czyn-
ne; 

11. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
5,0m od linii rozgraniczających terenów, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

12. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 2MN, 
12MN, 13MN i 14MN naleşy uwzglćdnić do-
tychczasowy przebieg rowu melioracyjnego 
wraz z urządzeniami sieci drenarskiej (zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w § 28, pkt 3-5). 
Jako rozwiązanie docelowe plan zakłada za-
krycie w/w rowu w liniach rozgraniczających 
dróg dojazdowych 09 KDD i 016 KDD. Wszel-
kie działania związane z przebudową (moşli-
wość zakrycia rowu) i modernizacją w/w ro-
wów melioracyjnych muszą być prowadzone 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 
Oddział w Ciechanowie, Inspektorat w Şuro-
minie; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów 2MN, 3MN, 
5MN, 12MN, 13MN, 14MN i 17MN naleşy 
uwzglćdnić istniejącą napowietrzną linić elek-
troenergetyczną SN 15kV - nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości minimum 6,0m. 
od osi w/w linii, zgodnie z rysunkiem planu; 

14. Moşliwość realizacji zabudowy mieszkanio-
wej o wysokości do 2 kondygnacji naziem-
nych, dachami o kącie nachylenia połaci do 
45°, pokrytymi dachówką ceramiczną lub ma-
teriałami dachówkopodobnymi, z kalenicami 
na wysokości maksimum 10,0m nad poziom 
istniejącego terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,60m nad po-
ziom terenu przy wejściu do budynku; 

15. Dopuszcza sić aby budynek był sytuowany 
ścianą zewnćtrzną bez otworów bezpośred-
nio przy granicy działki budowlanej pod wa-
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runkiem, şe długość tej ściany nie bćdzie 
wićksza niş 12,0 m i na działce sąsiedniej ist-
nieje lub bćdzie zlokalizowany budynek bez-
pośrednio przy tej granicy w sposób 
uwzglćdniający wzajemne spadki połaci da-
chowych, wysokości gzymsów, 

16. Jeden budynek mieszkalny nie moşe mieć 
wićcej niş 2 lokale mieszkalne; 

17. Zabudowa usługowa, garaşowa i gospodar-
cza moşe być realizowana jako wolnostojąca 
(1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 
7,0m), wbudowana lub zespolona z bryłą bu-
dynku mieszkalnego, z uwzglćdnieniem po-
zostałych ustaleń określonych w pkt 15; 

18. Dla działki o funkcji mieszkaniowej naleşy 
zapewnić nie mniej niş 2 miejsca postojowe 
dla samochodów na 1 lokal mieszkalny (w 
tym miejsce w garaşu) w ramach terenu do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; 

19. Dla funkcji usługowych naleşy dodatkowo 
zapewnić jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług innych, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaşdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niş w ilości określonej dla 
w/w funkcji; 

20. Teren naleşy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska, okre-
ślających dopuszczalny poziom hałasu; 

21. Ogrodzenia - jako aşurowe, o wysokości do 
1,60m, realizowane w linii rozgraniczającej te-
renu, wykonane z trwałych materiałów (z wy-
łączeniem ogrodzeń betonowych, stali şe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

22. Kaşda działka musi posiadać miejsca (np. w 
ramach ogrodzeń poszczególnych działek lub 
jako osłonićte, zadaszone, na wydzielonych 
placykach gospodarczych, z zapewnioną ob-
sługą komunikacyjną) na pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów: odpadów przezna-
czonych na składowisko, surowców wtór-
nych, odpadów organicznych ulegających 
biodegradacji, przeznaczonych do kompo-
stowania; 

 

23. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleşy utwardzić 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

24. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić: 

dla terenu 1 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 2 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 3 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 5 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 12 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 13 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 14 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 17 MN w wysokości 15%, 

dla terenu 18 MN w wysokości 15%, 

§ 9. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

4 U.MN1 - pow. ok. 0,29 ha, 

6 U.MN1 - pow. ok. 0,27 ha, 

8 U.MN1 - pow. ok. 0,26 ha, 

10 U.MN1 - pow. ok. 0,57 ha, 

11 U.MN1 - pow. ok. 0,28 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cjć usług nieuciąşliwych i zabudowy miesz-
kaniowej o średnim wskaŝniku zabudowy 
30% - 50% powierzchni działki; 

2. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej takiej jak; ga-
raşe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodar-
cze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała ar-
chitektura; 

3. Zakaz lokalizowania usług uciąşliwych i skła-
dowania jakichkolwiek odpadów; 

4. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie środowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i dróg) 
oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki po-
jazdowej, handlu typu bazarowego, dystry-
bucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i 
inne substancje niebezpieczne. Wymagana 
lokalizacja inwestycji o niskiej wodochłonno-
ści, nowoczesnych technologiach i małą ilo-
ścią odpadów i ścieków; 
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5. Uciąşliwość realizowanych funkcji w rozu-

mieniu przepisów ochrony środowiska nie 
moşe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleşy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

6. Obsługa komunikacyjna od ul. Wiadrowskiej 
(droga zbiorcza 01 KDZ w ciągu drogi powia-
towej nr 4607W) i od ulic: Şeromskiego (dro-
ga zbiorcza 02 KDZ) i Przedwiośnie (droga lo-
kalna 08 KDL) poprzez planowane drogi pu-
bliczne: lokalne (04 KDL - 08 KDL) i dojazdo-
we (09 KDD – 017 KDD), zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7. Ustala sić realizacjć zaopatrzenia dla usług 
zlokalizowanych w ciągu usługowym wzdłuş 
drogi lokalnej 04 KDL poprzez wprowadzenie 
w zagospodarowaniu terenów U.MN1 równo-
ległych do niego ciągów dróg wewnćtrznych; 

8. Moşliwość podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki powinna mieć nie mniej niş 350m2 
a szerokość frontu działki minimum 10,0m; 

9. Minimum 20% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostać jako biologicznie czyn-
ne; 

10. Obowiązująca linia zabudowy od ulic i są-
siednich terenów w odległości 5,0m od linii 
rozgraniczających te tereny, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

11. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulic i 
sąsiednich terenów w odległości 5,0m od linii 
rozgraniczających te tereny, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

12. Moşliwość realizacji zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej w zabudowie zwartej, o mak-
symalnej wysokości 12,0m od poziomu tere-
nu do najwyşszego punktu pokrycia, dachami 
o kącie nachylenia połaci do 45° i poziomie 
posadowienia posadzki parteru - maksimum 
0,60m nad poziom terenu przy wejściu do 
budynku; 

13. Dopuszcza sić aby budynek był sytuowany 
ścianą zewnćtrzną bez otworów bezpośred-
nio przy granicy działki budowlanej pod wa-
runkiem, şe długość tej ściany nie bćdzie 
wićksza niş 12,0m i na działce sąsiedniej ist-
nieje lub bćdzie zlokalizowany budynek bez-
pośrednio przy tej granicy w sposób 
uwzglćdniający wzajemne spadki połaci da-
chowych, wysokości gzymsów, kalenicy i 
krawćdzi dachów; 

14. Zabudowa garaşowa i gospodarcza moşe być 
realizowana jako wbudowana lub zespolona z 
bryłą budynku mieszkalnego, z uwzglćdnie-
niem pozostałych ustaleń określonych w pkt 
12 i 13; 

15. Zaleca sić realizacjć zabudowy na poszcze-
gólnych terenach oznaczonych symbolem 
U.MN1 przez jednego inwestora, w oparciu o 
kompleksowy projekt architektoniczno- urba-
nistyczny; 

16. Ustala sić realizacjć zabudowy o zwartych 
pierzejach ulicznych z usługami (obowiązują-
ca linia zabudowy wzdłuş ulicy 04 KDL i w są-
siedztwie terenu 9 U) w oparciu o komplek-
sowy projekt architektoniczno - urbanistycz-
ny; 

17. Ustala sić konieczność szczególnego opraco-
wanie pod wzglćdem architektoniczno-
urbanistycznym zabudowy wokół terenu 9 U 
(dotyczy terenów: 6 U.MN1, 8 U.MN1 i 10 
U.MN1), jako elementu tkanki miasta o du-
şych walorach estetycznych i reprezentatyw-
nych; 

18. Teren naleşy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska, okre-
ślających dopuszczalny poziom hałasu; 

19. Potrzeby parkingowe naleşy realizować wy-
łącznie na terenie do którego inwestor posia-
da tytuł prawny; 

20. Konieczność zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych (parkingi, place postojo-
we i manewrowe, rampy itp.) związanych z 
funkcjonowaniem obiektów usługowych. Dla 
funkcji usługowych naleşy dodatkowo za-
pewnić jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług innych, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaşdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niş w ilości określonej dla 
w/w funkcji; 

21. Dla działki o funkcji mieszkaniowej naleşy 
zapewnić nie mniej niş 2 miejsca postojowe 
dla samochodów na 1 lokal mieszkalny (w 
tym miejsce w garaşu); 
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22. Miejsca postojowe dla samochodów naleşy 

zagospodarować jako „zielone parkingi” z nie 
mniej niş jednym drzewem na kaşde 4 miej-
sca postojowe; 

23. W ciągach pierzei ulicznych realizowanych w 
oparciu o obowiązujące linie zabudowy, usta-
la sić zakaz ogrodzeń. W pozostałej czćści te-
renów – moşliwość realizacji ogrodzeń jako 
aşurowych, o wysokości do 1,60m, (realizo-
wanych w linii rozgraniczającej terenu), wy-
konanych z trwałych materiałów (z wyłącze-
niem ogrodzeń betonowych, stali şebrowanej 
i odpadów poprodukcyjnych); 

24. Kaşda działka musi posiadać miejsce (np. 
jako wbudowane w budynek lub jako osłonić-
te, zadaszone, na wydzielonych placykach 
gospodarczych, z zapewnioną obsługą ko-
munikacyjną) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów: przeznaczonych na składo-
wisko, surowców wtórnych, odpadów orga-
nicznych ulegających biodegradacji, przezna-
czonych do kompostowania; 

25. Przy zagospodarowaniu terenów naleşy 
uwzglćdnić istniejące elementy infrastruktury 
technicznej, w tym urządzenia sieci meliora-
cyjnej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 28 pkt 3-6); 

26. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleşy utwardzić 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

27. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić: 

dla terenu 4 U.MN1 w wysokości 30%, 

dla terenu 6 U.MN1 w wysokości 30%, 

dla terenu 8 U.MN1 w wysokości 30%, 

dla terenu 10 U.MN1 w wysokości 30%, 

dla terenu 11 U.MN1 w wysokości 30%. 

§ 10. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

7 U.MN2 - pow. ok. 1,66 ha, 

15 U.MN2 - pow. ok. 0,80 ha, 

16 U.MN2 - pow. ok. 1,16 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cjć usług nieuciąşliwych i zabudowy miesz-
kaniowej o wskaŝniku zabudowy maksimum 
30% powierzchni działki; 

2. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej takiej jak; ga-
raşe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodar-
cze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała ar-
chitektura; 

3. Zakaz lokalizowania usług uciąşliwych i skła-
dowania jakichkolwiek odpadów; 

4. Uciąşliwość realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska nie 
moşe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleşy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

5. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie środowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i dróg) 
oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki po-
jazdowej, handlu typu bazarowego, dystry-
bucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i 
inne substancje niebezpieczne. Wymagana 
lokalizacja inwestycji o niskiej wodochłonno-
ści, nowoczesnych technologiach i małą ilo-
ścią odpadów i ścieków; 

6. Obsługa komunikacyjna od ul. Wiadrowskiej 
(droga zbiorcza 01 KDZ w ciągu drogi powia-
towej nr 4607W) i od ulic: Şeromskiego (dro-
ga zbiorcza 02 KDZ) i Przedwiośnie (droga lo-
kalna 08 KDL) poprzez planowane drogi pu-
bliczne: lokalne (04 KDL - 08 KDL) i dojazdo-
we (09 KDD – 017 KDD), zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7. Dla terenów 15 U.MN2 i 16 U.MN2 dopuszcza 
sić moşliwość włączenia komunikacyjnego do 
ul. Wiadrowskiej (w ciągu drogi powiatowej 
nr 4607W), pod warunkiem uzyskania zgody 
zarządcy powyşszej drogi; 

8. Moşliwość podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki powinna mieć nie mniej niş 700m2 
a szerokość frontu działki minimum 20,0m; 

9. Minimum 20% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostać jako biologicznie czyn-
ne; 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulic i 
sąsiednich terenów w odległości 5,0m od linii 
rozgraniczających te tereny, zgodnie z rysun-
kiem planu; 
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11. Moşliwość realizacji zabudowy usługowej i 

mieszkaniowej w zabudowie zwartej, o mak-
symalnej wysokości 12,0m od poziomu tere-
nu do najwyşszego punktu pokrycia, dachami 
o kącie nachylenia połaci do 45° i poziomie 
posadowienia posadzki parteru - maksimum 
0,60m nad poziom terenu przy wejściu do 
budynku; 

12. Dopuszcza sić aby budynek był sytuowany 
ścianą zewnćtrzną bez otworów bezpośred-
nio przy granicy działki budowlanej pod wa-
runkiem, şe długość tej ściany nie bćdzie 
wićksza niş 12,0m i na działce sąsiedniej ist-
nieje lub bćdzie równocześnie zlokalizowany 
budynek bezpośrednio przy tej granicy w 
sposób uwzglćdniający wzajemne spadki po-
łaci dachowych, wysokości gzymsów, kaleni-
cy i krawćdzi dachów; 

13. Jeden budynek mieszkalny nie moşe mieć 
wićcej niş 2 lokale mieszkalne; 

14. Zabudowa usługowa, garaşowa i gospodar-
cza moşe być realizowana jako wolnostojąca 
(1 kondygnacja o maksymalnej wysokości - 
7,0m), wbudowana lub zespolona z bryłą bu-
dynku mieszkalnego, z uwzglćdnieniem po-
zostałych ustaleń określonych w pkt 11 i 12; 

15. Teren naleşy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska, okre-
ślających dopuszczalny poziom hałasu; 

16. Potrzeby parkingowe naleşy realizować wy-
łącznie na terenie do którego inwestor posia-
da tytuł prawny; 

17. Dla działki o funkcji mieszkaniowej naleşy 
zapewnić nie mniej niş 2 miejsca postojowe 
dla samochodów na 1 lokal mieszkalny (w 
tym miejsce w garaşu); 

18. Konieczność zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych (parkingi, place postojo-
we i manewrowe, rampy itp.) związanych z 
funkcjonowaniem obiektów usługowych. Dla 
funkcji usługowych naleşy dodatkowo za-
pewnić jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług innych, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaşdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niş w ilości określonej dla 
w/w funkcji; 

19. Miejsca postojowe dla samochodów naleşy 
zagospodarować jako „zielone parkingi” z nie 
mniej niş jednym drzewem na kaşde 4 miej-
sca postojowe; 

20. Ogrodzenia - jako aşurowe, o wysokości do 
1,60m, (realizowane w linii rozgraniczającej 
terenu), wykonane z trwałych materiałów (z 
wyłączeniem ogrodzeń betonowych, stali şe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

21. Kaşda działka musi posiadać miejsce (np. 
jako element ogrodzenia działki, jako wbu-
dowane w budynek lub jako osłonićte, zada-
szone, na wydzielonych placykach gospodar-
czych, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) 
na pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów: odpadów przeznaczonych na składowi-
sko, surowców wtórnych, odpadów orga-
nicznych ulegających biodegradacji, przezna-
czonych do kompostowania; 

22. Przy zagospodarowaniu terenów naleşy 
uwzglćdnić istniejące napowietrzne linie elek-
troenergetyczne SN 15kV - nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległości minimum 6,0m. 
od osi w/w linii, zgodnie z rysunkiem planu; 

23. Przy zagospodarowaniu terenu 15 U.MN2 
naleşy uwzglćdnić istniejące urządzenia sieci 
melioracyjnej (odkryty rów odpływowy 20 
WR), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 28 
pkt 3-6); 

24. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleşy utwardzić 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

25. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić: 

dla terenu 7 U.MN2 w wysokości 30%, 

dla terenu 15 U.MN2 w wysokości 30%, 

dla terenu 16 U.MN2 w wysokości 30%. 

§ 11. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 9 U - pow. ok. 
0,55 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cjć ogólnodostćpnych usług oraz publicznej 
zieleni urządzonej o średnim wskaŝniku za-
budowy - maksimum 50% powierzchni dział-
ki; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 105 – 21018 – Poz. 3023 
 
2. Jako przeznaczenie uzupełniające terenu – 

moşliwość realizacji miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w powiązaniu z zie-
lenią urządzoną; 

3. Zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej; 

4. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak; ga-
raşe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, dojścia i dojazdy i 
mała architektura; 

5. Zakaz lokalizowania usług uciąşliwych i skła-
dowania jakichkolwiek odpadów; 

6. Uciąşliwość realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska nie 
moşe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleşy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

7. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie środowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i dróg) 
oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki po-
jazdowej, handlu typu bazarowego oraz dys-
trybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płyn-
ne i inne substancje niebezpieczne; 

8. Zaleca sić realizacjć wielofunkcyjnego obiek-
tu usługowego (usługi związane z admini-
stracją, handlem, kulturą, gastronomią itp.) w 
oparciu o kompleksowy projekt architekto-
niczno-urbanistyczny; 

9. Moşliwość realizacji wielkokubaturowego 
obiektu handlowego o powierzchni sprzedaşy 
przekraczającej 400m2, do 1000m2; 

10. Obsługa komunikacyjna od drogi powiatowej 
nr 4607W (ul. Wiadrowska) i od ulic: Şerom-
skiego, Przedwiośnie i Mickiewicza poprzez 
planowane drogi publiczne: ulica lokalna 04 
KDL i ulice dojazdowe 012 KDD, 013 KDD i 
014 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

11. Moşliwość podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki powinna mieć nie mniej niş 
1200m2; 

12. Moşliwość łączenia działek oraz dokonywania 
nowych podziałów w ramach wyznaczonych 
terenów pod warunkiem zachowania ustaleń 
planu; 

13. Minimum 15% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostać jako biologicznie czyn-
ne; 

14. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
drogi gminnej i sąsiednich terenów 

- 5,0m od linii rozgraniczającej ulic 04 KDL i 
014 KDD; 

- 19,0m od linii rozgraniczającej terenu 
03 KDL, stanowiącego fragment terenu 
ulicy Mickiewicza; 

- 25,0m od krawćdzi jezdni ulicy Şerom-
skiego; 

15. Przy zagospodarowaniu terenu naleşy 
uwzglćdnić istniejącą sieć kanalizacji ogólno-
spławnej Ø 1000; 

16. Moşliwość realizacji usług w zwartej zabudo-
wie, o wysokości maksimum 12,0 m od po-
ziomu istniejącego terenu do najwyşszego 
punktu pokrycia, dachami o kącie nachylenia 
połaci do 45° i poziomie posadowienia po-
sadzki parteru maksimum 0,60m nad poziom 
terenu przy wejściu do budynku; 

17. Zabudowa garaşowa i gospodarcza moşe być 
realizowana jako wbudowana lub zespolona z 
bryłą budynku usługowego, w tym takşe jako 
kondygnacje podziemne; 

18. Zaopatrzenie dla usług zlokalizowanych na 
terenie 9 U od planowanych ulic: lokalnej 04 
KDL oraz dojazdowej 014 KDD; 

19. Teren naleşy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska, okre-
ślających dopuszczalny poziom hałasu; 

20. Konieczność zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych (parkingi, place postojo-
we i manewrowe, rampy itp.) związanych z 
funkcjonowaniem obiektów usługowych oraz 
miejsc parkingowych dla pracowników (nale-
şy uwzglćdnić wskaŝniki zawarte w pkt 25); 

21. Dla funkcji usługowych naleşy zapewnić jako 
minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług innych, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaşdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niş w ilości określonej dla 
w/w funkcji; 
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22. Zakaz realizacji jakichkolwiek ogrodzeń; 

23. Naleşy zapewnić miejsce (np. jako wbudowa-
ne w budynek, z zapewnioną obsługą komu-
nikacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów: odpadów przeznaczonych na 
składowisko, surowców wtórnych, odpadów 
organicznych ulegających biodegradacji, 
przeznaczonych do kompostowania; 

24. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleşy utwardzić 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

25. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić w wysokości 30%. 

§ 12. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 20 WR - pow. 
ok. 0,06 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie – zachowanie, utrzymanie i mo-
dernizacja istniejącego odkrytego rowu od-
wadniającego; 

2. Wszelkie działania związane z przebudową 
(moşliwość zakrycia rowu) i modernizacją w/w 
rowów melioracyjnych muszą być prowadzone 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Od-
dział w Ciechanowie, Inspektorat w Şurominie, 
uwzglćdniając ustalenia zawarte w § 28, pkt 3, 
4 i 5; 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuşącej ustaleniu opłat wynikających z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 13. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 19 E - pow. 
ok. 0,02 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zielenią 
towarzysząca; 

2. W przypadku gdy lokalizacja stacji transforma-
torowej na wskazanym w planie terenie (lub 
jego czćści) bćdzie zbćdna - teren (lub jego 
czćść) moşe być przeznaczony na poszerzenie 
przyległych terenów; 

3. Zakaz przeznaczenia terenów na cele inne niş 
ustalone w pkt 1 i 2; 

4. Obsługć komunikacyjną stanowią publiczne 
ulice: zbiorcza 01 KDZ oraz lokalna 05 KDL; 

5. Minimalna powierzchnia działki budowlanej 
wynosi 200m² a minimalna szerokość frontu 
działki - 15m; 

6. Wszelkie działania związane z lokalizacją, bu-
dową i modernizacją w/w muszą być prowa-
dzone w uzgodnieniu z Zakładem Energetycz-
nym Płock – Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. w 
Ciechanowie; 

7. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić w wysokości 30%. 

§ 14. 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i sposobów 
zagospodarowania terenów przeznaczonych w 
planie na cele komunikacji (KDG, KDL i KDD) - 
patrz rozdział VI KOMUNIKACJA. 

Rozdział III 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 15. 

Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu 
pod wzglćdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinna uwzglćdniać: 

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i 
architektury; 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3. wymagania ochrony przyrody; 

4. wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz 
bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
sności; 

6. wymagania przepisów odrćbnych i norm pol-
skich, w szczególności dotyczących określenia 
odległości i warunków usytuowania elemen-
tów zagospodarowania terenu, w tym mićdzy 
innymi: 

a) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie. 

§ 16. 

Ustala sić nastćpujące ogólne zasady kształtowa-
nia ładu przestrzennego; 

1. Koncentracjć ogólnodostćpnych usług ko-
mercyjnych i niekomercyjnych; 
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2. Ukształtowanie przestrzeni o charakterze 

ogólnodostćpnym (jako zabudowy o zwar-
tych pierzejach usługowych) wzdłuş plano-
wanej publicznej drogi lokalnej 04 KDL, w 
powiązaniu z planowanym zespołem usłu-
gowym i zielenią urządzoną na terenie ozna-
czonym w planie symbolem 9 U; 

3. Zapewnienie połączenia komunikacyjnego z 
regionem poprzez powiązanie układu dróg 
publicznych KDL i KDD na terenie objćtym 
planem z ul. Wiadrowską (w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4607W) i ul. Şeromskiego; 

4. Zapewnienie połączenia komunikacyjnego z 
pozostałą czćścią miasta poprzez powiązanie 
układu dróg publicznych KDL i KDD na tere-
nie objćtym planem z sąsiednimi ulicami 
miejskimi; 

5. Przekształcenie wskazanych w planie terenów 
w kierunku zgodnym z jego ustaleniami; 

6. Działania porządkujące w zakresie ujednoli-
cenia elementów przestrzeni (wyposaşenie i 
oświetlenie ulic, ogrodzenia, zieleń, mała ar-
chitektura); 

7. Kaşda działka budowlana musi mieć dostćp 
do drogi publicznej poprzez takie ukształto-
wanie działki budowlanej, które umoşliwia 
wjazd na działkć z terenu drogi publicznej lub 
wewnćtrznej, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; 

8. Minimalny kąt połoşenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego - 70°; 

9. Budowa nowej oraz przebudowa i moderni-
zacja istniejącej infrastruktury technicznej i 
komunikacji; 

10. Wszelkie obiekty i urządzenia niezbćdne dla 
prawidłowego funkcjonowania gminy moşna 
realizować na kaşdym terenie funkcjonalnym 
w sposób zgodny z ustaleniami planu w za-
kresie warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy, przepisami określonych 
dla poszczególnych terenów funkcjonalnych 
przepisami szczegółowymi i zasadami współ-
şycia społecznego; 

11. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowć na-
leşy wykonywać w sposób zapewniający 
prawidłową eksploatacjć obiektów obsługi 
technicznej zespołu oraz obiektów obrony 
cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa pań-
stwa; 

12. Określa sić zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam w miej-
scach i w sposób zastrzeşony dla znaków 

drogowych lub w sposób utrudniający ich 
odczytanie oraz na elewacjach budynków 
w sposób zakłócający kompozycjć archi-
tektoniczną elewacji; 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam 
wielkogabarytowych w liniach rozgrani-
czających dróg publicznych; 

c) zakaz realizacji reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych na ogrodzeniach; 

d) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczają-
cych dróg publicznych wymaga uzgodnie-
nia z ich zarządcą; 

e) wyklucza sić umieszczanie reklam w pasie 
terenu obejmującym jezdnie wraz z tere-
nem połoşonym po obu stronach jezdni 
po 2,50 m od krawćşnika dla ulic oznaczo-
nych symbolem KDL i KDD; 

f) tablice i urządzenia reklamowe nie mogą 
mieć wićcej niş 5,00m wysokości; 

g) zakaz lokalizacji reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych na budynkach o po-
wierzchni przekraczającej 2m² na jeden 
znak lub reklamć; 

h) reklama i znaki informacyjno - plastyczne 
na obiektach kubaturowych nie powinny 
utrudniać uşytkowania obiektów i prze-
strzeni; 

i) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzchni 
wićkszej niş 0,5m² wymaga uzgodnienia z 
właściwymi organami Urzćdu Gminy; 

j) właściciel reklamy lub znaku informacyj-
no-plastycznego zobowiązany jest do 
utrzymania go w naleşytym stanie tech-
nicznym i estetycznym. 

§ 17. 

Nową zabudowć naleşy kształtować w nawiązaniu 
do istniejącej zabudowy i zagospodarowania te-
renu, zachować ukształtowane linie zabudowy, 
nawiązywać gabarytami, formą detalem architek-
tonicznymi kolorystyką do istniejących obiektów. 

Rozdział IV 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 18. 

W zakresie ochrony środowiska ustala sić: 

1. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących w 
sposób znaczący oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu obowiązujących przepisów odrćb-
nych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicz-
nej; 
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2. Zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz pro-

wadzenia działalności usługowej mogącej po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów hałasu i zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego poza terenem działki budow-
lanej, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

3. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych i do gruntu; 

4. Stosowanie proekologicznych systemów ciepl-
nych, które nie powodują emisji szkodliwych 
substancji do środowiska; 

5. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony śro-
dowiska unieszkodliwiania odpadów -selekcjć i 
gromadzenie odpadów na posesjach oraz 
usuwanie zgodnie z systemem przyjćtym w 
gospodarce komunalnej gminy; 

6. Miejsca postojowe dla samochodów naleşy 
zagospodarować jako „zielone parkingi” z nie 
mniej niş jednym drzewem na kaşde 4 miejsca 
postojowe. 

§ 19. 

W zakresie ochrony i kształtowania systemu przy-
rodniczego ustala sić: 

1. Utrzymanie i rozbudowć systemu przyrodni-
czego w ramach terenów zieleni towarzyszącej 
innym funkcjom na poszczególnych terenach i 
działkach budowlanych - ogrody przydomowe i 
zieleń przydroşna; 

2. Utrzymanie istniejących zbiorników wód po-
wierzchniowych, cieków i otwartych rowów, z 
moşliwością włączenia ich w system melioracji 
dla tego terenu; 

3. Ochronć i utrzymanie w maksymalnym stopniu 
istniejących zadrzewień, zakrzaczeń, grup zie-
leni i pojedynczych drzew oraz odtworzenia 
zieleni w miejscach koniecznego jej usunićcia, 
przy uwzglćdnieniu podstawowej funkcji tere-
nów; 

4. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszczeniem 
wycinki jedynie pod inwestycje liniowe infra-
struktury technicznej lub ze wzglćdu bezpie-
czeństwa; 

5. Przeznaczenie nieutwardzonej powierzchni 
terenu działek budowlanych na urządzenie zie-
leni: zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy zieleni, 
pojedyncze drzewa oraz zieleń niska; 

6. Włączenie w drogowy pas zieleni drzew znaj-
dujących sić w obrćbie działek drogowych, o 
ile nie przeszkodzi w przeprowadzeniu pasa 
jezdni; 

7. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni kaşdej działki budowla-

nej został określony w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów. 

§ 20. 

Walory krajobrazowe, tzn. wartości ekologiczne, 
estetyczne i kulturowe terenu oraz związane z nim 
elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły 
przyrody lub w wyniku działalności człowieka, 
podlegają ochronie bez wzglćdu na to, czy są ob-
jćte szczególnymi formami ochrony przyrody. 

Rozdział V 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 21. 

1. Ustala sić nastćpujące tereny dla realizacji 
lokalnych celów publicznych: 

a) tereny publicznych dróg zbiorczych, lokal-
nych i dojazdowych, oznaczone na rysunku 
planu odpowiednio symbolami: KDZ, KDL i 
KDD; 

2. Dopuszcza sić realizacjć celów publicznych na 
terenach oznaczonych na rysunku planu od-
powiednio symbolami; U.MN1, U.MN2 i U. 

3. W obszarze przestrzeni publicznych: 

a) nakazuje sić tworzenie dziedzińców i miejsc 
skupiających uşytkowników przestrzeni pu-
blicznej poprzez szczególne opracowanie w 
projektach zagospodarowania terenu pro-
jektów posadzki i małej architektury; 

b) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru 
kulturotwórczego, reprezentacyjnego dla 
osiedla i bezpiecznego w uşytkowaniu; 

c) nakazuje sić segregacjć ruchu i czytelność 
załoşenia; 

d) nakazuje sić zachowanie terenów jako 
ogólnodostćpne; 

e) zaleca sić stosowanie w zagospodarowaniu 
terenów systemów informacyjnych podkre-
ślających walory miejsca i ułatwiających 
orientacjć przestrzenną. 

Rozdział VI 
Komunikacja 

§ 22. 

Jako podstawową sieć komunikacji drogowej 
ustala sić tereny dróg publicznych, wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 

1. KDZ – drogi zbiorcze klasy Z; 

2. KDL - drogi lokalne klasy L; 

3. KDD - drogi dojazdowe klasy D. 
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§ 23. 

Dla terenów dróg publicznych, ustala sić: 

1. Przeznaczenie na urządzenie dróg publicz-
nych; 

2. Powiązanie z układem komunikacyjnym gmi-
ny poprzez planowane publiczne drogi lokal-
ne (04KDL - 08KDL), które zapewniają połą-
czenie z drogą powiatową nr 4607W (ul. Wia-
drowska w granicach miasta) a poprzez ul. 
Şeromskiego z drogą wojewódzką nr 563; 

3. Powiązanie planowanych publicznych dróg 
lokalnych (04KDL - 08KDL) i dróg dojazdo-
wych (09KDD - 017KDD) z układem komuni-
kacyjnym miasta poprzez włączenie ich do 
istniejącej sieci ulic; Kontynuacja układu ko-
munikacyjnego miasta poprzez powiązanie 
planowanych ulic z sąsiednimi ulicami miej-
skimi; 

4. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów 
za wyjątkiem porządkujących stan własno-
ściowy, zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
lub podziałów dopuszczonych w przepisach 
odrćbnych dotyczących gospodarki nieru-
chomościami; 

5. Tereny znajdujące sić w zasićgu systemu 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej 
muszą być wyposaşone w tć kanalizacjć a 
zrzuty wód opadowych powinny posiadać 
urządzenia podczyszczające na wylotach; 

6. Na terenach w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg ustala sić zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych i urządzeń nie związanych z go-
spodarką drogową oraz potrzebami ruchu 
drogowego. Po uzyskaniu zgody właściwego 
zarządcy drogi, dopuszcza sić moşliwość po-
prowadzenia w obrćbie linii rozgraniczają-
cych dróg, na terenach zabudowanych, ele-
mentów infrastruktury technicznej, które nie 
spowodują zmniejszenia trwałości obiektów 
drogowych i nie bćdą stanowić zagroşenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7. Moşliwość lokalizacji, poza pasem jezdnym, 
obiektów o funkcji małej architektury (ławki, 
słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni 
do 2,0m²), zieleni urządzonej, przystanków 
komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, 
miejsc parkingowych ogólnodostćpnych, 
urządzeń związanych z utrzymaniem i eksplo-
atacją dróg oraz infrastruktury technicznej, 
ale pod warunkiem nienaruszania wymagań 
określonych w odrćbnych przepisach doty-
czących dróg publicznych i uzyskania zgody 
właściwego zarządcy dróg; 

8. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umoşliwiający bezkolizyjne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

9. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg 
naleşy pozostawić jako teren biologicznie 
czynny; 

10. Tereny w sąsiedztwie terenów zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowć muszą być 
oświetlone w sposób właściwy dla klasy dro-
gi; 

11. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

12. Drogi powinny być wyposaşone w chodnik 
lub pobocza utwardzone. Zakaz stosowania w 
nawierzchniach utwardzonych wykończenia z 
asfaltu i betonu wylewanego; 

13. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuşącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 24. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

01 KDZ - pow. ok. 0,24 ha, 

02 KDZ - pow. ok. 0,16 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów na urządzenie dróg 
publicznych o znaczeniu zbiorczym (ulice jed-
nojezdniowe klasy Z, z dwoma pasami ruchu); 

2. Wyznaczenie pasa terenu 01 KDZ, umoşliwia-
jącego realizacjć ul. Şeromskiego jako drogi 
publicznej klasy Z o szerokości 25,0m w liniach 
rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Wyznaczenie pasa terenu 02 KDZ, umoşliwia-
jącego realizacjć drogi powiatowej nr 4607W 
(ul. Wiadrowska) jako drogi publicznej klasy Z 
o szerokości 25,0m w liniach rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu; 

4. Parametry techniczne; 

a) szerokość pasa drogowego; 3,0 – 3,5m; 

b) szerokość w liniach rozgraniczających: 
25,0m; 

c) postulowana szerokość jezdni: 6,0 – 7,0m. 

5. Ulica powinna być wyposaşona w chodnik 
usytuowany od strony terenu objćtego niniej-
szym planem; 

6. Moşliwość realizacji ścieşek rowerowych i cią-
gów pieszo-rowerowych, zgodnie z nastćpują-
cymi zasadami; 
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a) Minimalna szerokość ścieşki rowerowej nie 
moşe być mniejsza niş: 

- 1,5m dla ścieşki jednokierunkowej; 

- 2,0m dla ścieşki dwukierunkowej. 

b) Minimalna szerokość ścieşki rowerowej jeśli 
jest realizowana jako ciąg pieszo-rowerowy 
(tzn. ścieşki rowerowe, z których mogą ko-
rzystać równieş piesi) nie moşe być mniej-
sza niş: 

- 2,0m dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy; 

- 2,5m dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy. 

c) Teren na obszarze zabudowanym lub prze-
znaczonym pod zabudowć powinien być 
oświetlony w sposób właściwy; 

d) Ścieşki rowerowe realizowane jako cele pu-
bliczne muszą zachować swoją ciągłość i 
pozostawać ogólnodostćpne 

7. Ulica powinna umoşliwiać prowadzenie komu-
nikacji zbiorowej, z moşliwością lokalizacji 
przystanków wyłącznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

8. Przy zagospodarowaniu terenu 01 KDZ naleşy 
uwzglćdnić istniejące linie elektroenergetyczne 
SN 15kV, oraz stacjć transformatorową 
15/0,4kV. Wszelkie inwestycje powinny być re-
alizowane zgodnie z indywidualnymi warun-
kami Zakładu Energetycznego Płock – Dystry-
bucja Wschód Sp. z o.o. w Ciechanowie; 

9. Przy zagospodarowaniu terenu 02 KDZ naleşy 
uwzglćdnić istniejący odcinek sieci kanalizacji 
ogólnospławnej Ø 1000. 

§ 25. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

03 KDL - pow. ok. 0,02 ha, 

04 KDL - pow. ok. 0,59 ha, 

05 KDL - pow. ok. 0,13 ha, 

06 KDL - pow. ok. 0,28 ha, 

07 KDL - pow. ok. 0,18 ha, 

08 KDL - pow. ok. 0,14 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów na urządzenie dróg 
publicznych o znaczeniu lokalnym (ulice jed-
nojezdniowe klasy L, z dwoma pasami ru-
chu); 

 

 

2. Wyznaczenie terenów z przeznaczeniem na 
realizacjć ulic o szerokości 14,0m (04 KDL – 
07 KDL) w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3. Wyznaczenie pasa terenu 08 KDL, umoşliwia-
jącego realizacjć ul. Przedwiośnie jako drogi 
publicznej klasy L o szerokości 12,0m w li-
niach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4. Wyznaczenie terenu 03 KDL, umoşliwiającego 
realizacjć prawidłowego włączenia ul. Mazo-
wieckiej (jako drogi publicznej o szerokości 
minimum 12,0m w liniach rozgraniczających) 
w skrzyşowanie z ulicami: Zwycićstwa i Şe-
romskigo; 

5. Parametry techniczne: 

a) szerokość pasa drogowego; 2,5 – 3,0m; 

b) szerokość w liniach rozgraniczających: 
12,0 – 14,0m; 

c) postulowana szerokość jezdni: 5,0 – 6,0m. 

6. Ulice powinny być wyposaşona w chodnik 
usytuowany po obu stronach ulicy; 

7. Moşliwość realizacji ścieşek rowerowych i 
ciągów pieszo-rowerowych w ulicach (04 KDL 
- 07 KDL), zgodnie z nastćpującymi zasadami; 

e) Minimalna szerokość ścieşki rowerowej 
nie moşe być mniejsza niş: 

- 1,5m dla ścieşki jednokierunkowej; 

- 2,0m dla ścieşki dwukierunkowej. 

f) Minimalna szerokość ścieşki rowerowej 
jeśli jest realizowana jako ciąg pieszo-
rowerowy (tzn. ścieşki rowerowe, z któ-
rych mogą korzystać równieş piesi) nie 
moşe być mniejsza niş: 

- 2,0m dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy; 

- 2,5m dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy. 

g) Teren na obszarze zabudowanym lub 
przeznaczonym pod zabudowć powinien 
być oświetlony w sposób właściwy; 

h) Ścieşki rowerowe realizowane jako cele 
publiczne muszą zachować swoją ciągłość 
i pozostawać ogólnodostćpne. 

8. Ulice powinny umoşliwiać prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z moşliwością lokalizacji 
przystanków wyłącznie w zatokach przyjez-
dniowych; 
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9. Przy zagospodarowaniu terenów naleşy 

uwzglćdnić istniejące linie ektroenergetyczne 
SN 15kV. Wszelkie inwestycje powinny być 
realizowane zgodnie z indywidualnymi wa-
runkami Zakładu Energetycznego Płock – 
Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. w Ciechano-
wie; 

10. Przy zagospodarowaniu terenu 04 KDL naleşy 
uwzglćdnić istniejący odcinek sieci kanalizacji 
ogólnospławnej Ø 1000. 

§ 26. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

09 KDD - pow. ok. 0,35 ha, 

010 KDD - pow. ok. 0,27 ha, 

011 KDD - pow. ok. 0,27 ha, 

012 KDD - pow. ok. 0,27 ha, 

013 KDD - pow. ok. 0,29 ha, 

014 KDD - pow. ok. 0,08 ha, 

015 KDD - pow. ok. 0,09 ha, 

016 KDD - pow. ok. 0,38 ha, 

017 KDD - pow. ok. 0,19 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów na urządzenie dróg 
publicznych o znaczeniu dojazdowym (ulice 
jednojezdniowe klasy D, z dwoma pasami ru-
chu); 

2. Wyznaczenie terenów z przeznaczeniem na 
realizacjć ulic dojazdowych o szerokości 10,0 
m (ulice: 010 KDD-012 KDD, 014 KDD-017 
KDD), 11,0 m (ulica 013 KDD) i 13,0 m (ulica 09 
KDD i czćść ulicy 016 KDD) w liniach rozgrani-
czających, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Parametry techniczne: 

a) szerokość pasa drogowego; 2,25 – 2,5m; 

b) szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 
– 13,0m; 

c) postulowana szerokość jezdni: 4,5 – 5,0m. 

4. Ulice powinny być wyposaşona w chodnik 
usytuowany po obu stronach ulicy; 

5. Dla terenu ulicy 013 KDD (w pasie terenu od 
strony ul. Şeromskiego) moşliwość realizacji 
parkingów dla samochodów osobowych; 

6. Przy zagospodarowaniu ulicy 013 KDD naleşy 
uwzglćdnić istniejący odcinek sieci kanalizacji 
ogólnospławnej Ø 1000. 

7. Przy zagospodarowaniu terenu 09 KDD i czćści 
terenu 016 KDD naleşy uwzglćdnić istniejący 
otwarty rów melioracyjny. Wszelkie działania 

związane z przebudową (moşliwość zakrycia 
rowu) i modernizacją w/w rowu melioracyjne-
go muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, Oddział w Ciechano-
wie, Inspektorat w Şurominie, uwzglćdniając 
ustalenia zawarte w § 28, pkt 5. 

§ 27. 

Tereny dróg publicznych klasy D oraz tereny dróg 
wewnćtrznych i ewentualnych ciągów pieszo-
jezdnych moşna równieş wydzielać i kształtować 
w zaleşności od potrzeb, na terenach funkcjonal-
nych w trakcie realizacji planu, zgodnie z ustale-
niami planu i przepisami odrćbnymi. 

Rozdział VII 
Infrastruktura techniczna 

§ 28. 

Ustala sić zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejące i 
projektowane ustala sić jako docelowe wypo-
saşenie terenu w sieci: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektroenergetyczną, 

e) telekomunikacyjną. 

2. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturć techniczną, z dopuszczeniem jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Rozpoczćcie realizacji zainwestowania na 
gruntach zmeliorowanych, objćtych planem 
musi być poprzedzone przebudową istnieją-
cego rowu melioracyjnego (w ulicach 09KDD 
i 016 KDD) oraz czćści sieci drenarskiej od-
prowadzającej wodć z sąsiednich terenów 
rolnych, w oparciu o projekt przebudowy i 
modernizacji urządzeń melioracyjnych. 

4. Wydzielenie w liniach rozgraniczających ulic 
09KDD i 016 KDD pasa terenu o szerokości 
3,0m dla realizacji zakrycia istniejącego 
otwartego rowu melioracyjnego (oznaczone-
go w planie symbolem 20 WR), zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

5. Dla terenów połoşonych w granicach zasićgu 
istniejących urządzeń melioracyjnych plan 
ustala: 

- na terenach, na których wystćpują urzą-
dzenia melioracyjne, naleşy w projekcie 
budowlanym przewidzieć sposoby rozwią-
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zania ewentualnych kolizji z istniejącym 
drenaşem zapewniające jego dalsze pra-
widłowe funkcjonowanie; 

- projekt budowlany planowanej inwestycji, 
przed wydaniem pozwolenia na budowć, 
winien być uzgodniony z Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie, Oddział w Ciechanowie, In-
spektorat w Şurominie. Po zmianie sposo-
bu uşytkowania gruntów rolnych zmelio-
rowanych naleşy wystąpić o wykreślenie z 
ewidencji urządzeń melioracji szczegóło-
wych powierzchni zajćtych na cele poza-
rolnicze; 

- obowiązek zachowania i utrzymania droş-
ności istniejącego odkrytego rowu od-
wadniającego 20 WR; 

- zakaz grodzenia nieruchomości przyle-
głych do istniejących rowów otwartych w 
odległości mniejszej niş 3,00m od krawć-
dzi rowu w celu umoşliwienia ich prawi-
dłowej eksploatacji i konserwacji; 

- zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-
wych - nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległości nie mniejszej niş 5,0m od kra-
wćdzi rowu, zgodnie z rysunkiem planu; 

- dopuszcza sić moşliwość włączenia istnie-
jących rurociągów drenarskich i rowu me-
lioracyjnego w planowany miejski system 
kanalizacji deszczowej w terenach ulic; 

6. Wszelkie działania związane z przebudową i 
modernizacją urządzeń melioracyjnych (pro-
jekt i jego realizacja) na terenie objćtym pla-
nem muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Cie-
chanowie, Inspektorat w Şurominie; 

7. Planowane sieci i przyłącza infrastruktury 
technicznej naleşy wykonywać jako podziem-
ne (w przypadku linii elektroenergetycznych 
jako rozwiązanie preferowane), od istnieją-
cych w sąsiedztwie siec, w granicach linii 
rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu z za-
rządcą ulic. W szczególnych przypadkach do-
puszcza sić moşliwość realizacji sieci w pasie 
pomićdzy linią rozgraniczającą ulicy i linią 
zabudowy – po uprzednim uzyskaniu zgody i 
na warunkach ustalonych z właścicielem 
gruntu i pod warunkiem zachowania innych 
ustaleń planu oraz przepisów odrćbnych; 

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
sytuowanie urządzeń infrastruktury technicz-
nej (zgodnie z ww. kompleksowymi opraco-
waniami), w tym równieş na terenach nie 

przeznaczonych na cele publiczne, po 
uprzednim uzyskaniu zgody i na warunkach 
ustalonych z właścicielem gruntu; 

9. Realizacja poszczególnych elementów uzbro-
jenia musi być poprzedzona wykonaniem 
kompleksowego projektu technicznego 
uwzglćdniającego wzajemne wymagane od-
ległości mićdzy sieciami, zgodnie z zasadą 
etapowania, która zakłada kompleksowe wy-
posaşenie poszczególnych ulic (przewidziane 
w planie elementy infrastruktury technicznej, 
nawierzchnie, chodniki, oświetlenie) przeka-
zywanych do uşytkowania. Jako warunek 
podjćcia działań związanych z kolejnym eta-
pem ustala sić osiągnićcie wskaŝnika 75% za-
inwestowania na terenach obsługiwanych 
przez zrealizowany juş odcinek ulicy wraz z 
elementami infrastruktury technicznej; 

10. Zaopatrzenie w wodć (w tym takşe dla celów 
przeciwpoşarowych) z istniejącej w sąsiedz-
twie sieci wodociągowej, na warunkach usta-
lonych z zarządca sieci. Kaşda działka powin-
na posiadać przyłącze wodociągowe umoşli-
wiające pobór wody zgodny z funkcją i spo-
sobem zagospodarowania działki; 

11. Odprowadzenie ścieków poprzez planowaną 
w ulicach sieć kanalizacji sanitarnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej, na wa-
runkach ustalonych z zarządca sieci; 

12. Przy zagospodarowaniu terenu 9 U i 013 KDD 
naleşy uwzglćdnić istniejącą sieć kanalizacji 
ogólnospławnej Ø 1000; 

13. Nie dopuszcza sić stosowania indywidual-
nych zbiorników ścieków oraz indywidual-
nych i zbiorowych oczyszczalni ścieków; 

14. Odprowadzenie wód opadowych docelowo 
do miejskiego systemu kanalizacji deszczo-
wej, na warunkach ustalonych z zarządca sie-
ci. Dopuszcza sić odprowadzanie wód opa-
dowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług nie powodujących za-
nieczyszczenia wód opadowych - powierzch-
niowo, w granicach działki; 

15. Wody opadowe z terenów ulic i dróg publicz-
nych naleşy odprowadzić do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej; 

16. Usuwanie odpadów stałych na miejskie wy-
sypisko śmieci w sposób i na warunkach 
określonych indywidualnie przez miejskie 
słuşby komunalne; 

17. Gospodarka odpadami – ustala sić koniecz-
ność segregacji odpadów w ramach poszcze-
gólnych terenów (naleşy przewidzieć miejsca 
na pojemniki, związane z selektywną zbiórką 
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odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz na 
spełniające wymogi ochrony środowiska 
składowisko, w sposób zgodny z przepisami 
odrćbnymi na zasadach określonych indywi-
dualnie przez gminne słuşby komunalne; 

18. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
ścieków związanych z usługami naleşy 
uzgodnić na etapie projektu inwestycji z wła-
ściwymi słuşbami ochrony środowiska i 
ochrony sanitarnej, w porozumieniu z miej-
skimi słuşbami komunalnymi; 

19. Zaopatrzenie w energić elektryczną i oświe-
tlenie ulic poprzez linie NN (jako rozwianie 
preferowane - linie kablowe), zasilane z ist-
niejących (po uprzednim dostosowaniu ich 
do zwićkszonego obciąşenia) oraz nowych 
stacji transformatorowych, zgodnie z indywi-
dualnymi warunkami Zakładu Energetyczne-
go Płock – Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. w 
Ciechanowie; 

20. Projektowane linie kablowe niskiego napićcia 
NN umieszczone zostaną w pasie drogowym 
(w porozumieniu z zarządcą drogi) a zasilanie 
obiektów odbywać sić bćdzie poprzez złącza 
kablowe z układami pomiarowymi umiesz-
czonymi w granicach działki; 

21. Zachowanie przebiegu (uwzglćdniając usta-
lenia w pkt 17) istniejących linii elektroener-
getycznych SN oraz NN. W przypadku budo-
wy nowych, przebudowy lub rozbudowy na 
terenie opracowania plan zakłada przepro-
wadzenie ww. linii kablem podziemnym w 
granicach linii rozgraniczających ulic, w 
uzgodnieniu i na warunkach zarządcy sieci; 

22. Jako rozwiązanie docelowe przebudowa ist-
niejącej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej średniego napićcia 15 kV (pomićdzy 
ulicą Wiadrowską i Şeromskiego), w uzgod-
nieniu i na warunkach zarządcy sieci; 

23. Lokalizacja wnćtrzowej stacji transformato-
rowej 15/0,4Kv na terenie oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem 19E; 

24. Zachowanie strefy bezpieczeństwa od napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego napićcia 15 kV, obejmującej pas terenu 
o szerokości 6,0m w obie strony od osi linii. 
W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji za-
budowy mieszkaniowej i usługowej, a zabu-
dowć gospodarczą i garaşe dopuszcza sić po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zarządzającego 
liniami elektroenergetycznymi; 

25. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ŝró-
deł, z preferowanym zastosowaniem wyso-
kosprawnych, proekologicznych rozwiązań. 
Moşliwość zaopatrzenia w ciepło z miejskiej 
sieci co; 

26. Zabezpieczenie w łącza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez roşnych opera-
torów - poprzez sieć kablową jako rozwiąza-
nie docelowe i na zasadach ustalonych z za-
rządcą sieci. 

27. Zabezpieczenie awaryjnej łączności telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczą-
cych spraw obronności kraju i ochrony lud-
ności. 

28. Docelowo ustala sić moşliwość realizacji in-
nych elementów infrastruktury technicznej, 
np. urządzeń zaopatrzenia w gaz ziemny. 

Rozdział VIII 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 29. 

1) Plan nie dopuszcza, innego niş jest to w nim 
określone, tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów, za wyjąt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów zie-
leni; 

2) Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z określonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moşna je tymczasowo uşytkować w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział IX 
Ustalenia końcowe 

§ 30. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Şuromin. 

§ 31. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutkowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 182/XXVII/07 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu budownictwa mieszkaniowego i usług „Şeromskiego -Wiadrowską", obejmującego działki nr ewid: 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305, połoşone pomićdzy             
ulicami: Şeromskiego, Mazowiecką, Wiadrowską i Przedwiośnie w Şurominie 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie stwierdza iş w okresie wyłoşe-
nia projektu Planu do publicznego wglądu oraz w dyskusji publicznej na temat projektu Planu, brak było 
wniosków wymagających rozstrzygnićcia przez Radć Miejską. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 182/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleşących do 
zadań własnych Miasta przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
budownictwa mieszkaniowego i usług „Şeromskiego - Wiadrowska", obejmującego działki nr ewid; 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305, połoşone pomićdzy ulicami: 
Şeromskiego, Mazowiecką, Wiadrowską i Przedwiośnie w Şurominie 
 

Stosownie do art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie 

1. ustala sić zadania naleşące do zadań własnych Miasta i sposób ich realizacji: 

a) budowa dróg publicznych, 

b) budowa sieci wodociągowej, 

c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

d) budowa sieci kanalizacji deszczowej 

2. Budowa pozostałych sieci (w tym sieci gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej 
itp.) realizowana bćdzie przez poszczególnych gestorów sieci na podstawie przepisów odrćbnych. 

3. Zasady nabycia terenu przez Gminć i Miasto Şuromin terenów przeznaczonych na cele publiczne. 

 
Lp. Symbol 

terenu 
Zasady nabycia terenów Zasady finansowania 

1. 01-02 KD-Z, 
03- 08KD-L, 
09-017KD-D, 

Realizacja dróg publicznych i lokalnych wymaga po-
działu nieruchomości nie stanowiących własność 
Gminy i Miasta, a bćdących czćściami działek o nume-
rach: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305 

Środki własne Miasta oraz jeşeli 
zostaną przyznane środki z fun-
duszy UE 
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4. Zasady realizacji infrastruktury technicznej 
 

Lp. Rodzaj 
infrastruktury 

Symbol terenu 
na którym 

zaplanowano 
realizacje 

infrastruktury 

Zasady realizacji infrastruktury Zasady finansowania 

1. Droga publiczna 01-02 KD-Z,  
03-08KD-L,  

09-017KD-D, 

Realizacja przez Gminć i Miasto po 
przejćciu w procesie podziału nieru-
chomości czćści działek nie stanowią-
cych własności Gminy i Miasta poło-
şonych na terenie wyznaczonym pod 
drogć publiczną oraz po zrealizowaniu 
sieci infrastruktury technicznej poło-
şonych wzdłuş drogi 

Środki własne Miasta 
oraz jeşeli zostaną 
przyznane środki z 
funduszy UE 

2. Sieć 
kanalizacji 
deszczowej 

01-02 KD-Z,  
03-08KD-L,  

09-017KD-D, 

Realizacja przez Gminć i Miasto po 
przejćciu w procesie podziału nieru-
chomości czćści działek nie stanowią-
cych własności Miasta połoşonych na 
terenie przebiegu sieci 

Środki własne Miasta 
oraz jeşeli zostaną 
przyznane środki z 
funduszy UE 

3. Sieć 
wodociągowa 

01-02 KD-Z,  
03-08KD-L,  

09-017KD-D, 

Realizacja przez Miasto po przejćciu w 
procesie podziału nieruchomości czć-
ści działek nie stanowiących własności 
Miasta połoşonych na terenie przebie-
gu sieci 

Środki dysponowane 
przez gestora sieci 

4. Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej 

01-02 KD-Z,  
03-08KD-L,  
09-017KD-D 

Realizacja przez Miasto po przejćciu w 
procesie podziału nieruchomości czć-
ści działek nie stanowiących własności 
Miasta połoşonych na terenie przebie-
gu sieci 

Środki dysponowane 
przez gestora sieci 

 
5. Zadania inwestycyjne określone w pkt 1 bćdą finansowane z budşetu gminy i miasta w kolejnych latach 

oraz ze środków z funduszy europejskich Unii Europejskiej. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
mgr Andrzej Rutkowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 21/2009 

WÓJTA GMINY LESZNO 

z dnia 20 marca 2009 r. 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 
2005r. Nr 249, poz. 2104 z póşn. zm.) Wójt Gminy 
Leszno przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płoc-
ku sprawozdanie z wykonania budşetu gminy za 
2008 rok. 

§ 1.1. Dochody budşetu gminy zrealizowano w 
2008 roku w wysokości 20.426.017,96zł, co stano-
wi 94,82% dochodów przewidzianych w uchwale 

budşetowej na 2008r. Realizacjć dochodów Gminy 
w 2008 roku przedstawia załącznik nr 1 do zarzą-
dzenia. 

2. Wydatki budşetu gminy zrealizowano w 
2008 roku w wysokości 23.488.758,47zł, co stano-
wi 93,37% wydatków przewidzianych w uchwale 
budşetowej na 2008 rok. Realizacjć wydatków 
Gminy w 2008 roku przedstawia załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

 


