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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. 
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2. Wykaz uwag do planu wraz z ich rozstrzy-
gnićciem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania, stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. 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) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole terenów literowo - cyfrowe okreċlają-
ce funkcjć terenów o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) projektowana linia elektroenergetyczna 110kV. 

2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice stref, obszarów i terenów biegnące na 
rysunku planu wzdłuď linii podziałów geodezyj-
nych lub linii rozgraniczających naleďy traktować 
jako oznaczenia biegnące po tych liniach. 

§ 4.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć linie, które wyznaczają tereny o róďnym 
przeznaczeniu oraz róďnym sposobie zago-
spodarowania i zabudowy lub komunikacjć; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce linie 
okreċlające najmniejszą dopuszczalną odle-
głoċć zewnćtrznego lica budynku (obiektu 
kubaturowego) od ulicy, ciągu pieszo-
jezdnego, granicy działki lub innego obiektu, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obiektach obsługi technicznej – naleďy przez 
to rozumieć obiekty infrastruktury technicz-
nej, obsługi transportu publicznego, utrzy-
mania dróg i zieleni, urządzenia wodne i inne 
słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaĉców oraz celom publicznym; 

4) terenie – naleďy przez to rozumieć teren o 
róďnym przeznaczeniu oraz róďnym sposobie 
zagospodarowania i zabudowy lub teren ko-
munikacji, wyznaczony liniami rozgraniczają-
cymi, oraz okreċlony symbolem przeznacze-
nia zgodnie z rysunkiem planu; 

5) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć usługi, które nie powodują uciąďli-
woċci w emisji substancji i energii oraz nie 
bćdące przedsićwzićciami mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko lub 
mogącymi potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, dla których ocena od-
działywania przedsićwzićcia na ċrodowisko 
jest wymagana; 

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

7) wskačniku intensywnoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji, bez piwnic, 
istniejących, budowanych lub rozbudowywa-
nych budynków, zlokalizowanych na danej 
działce budowlanej lub terenie do powierzch-
ni tej działki lub kilku działek, na których ma 
stanąć jeden budynek mieszkalny; 

8) wysokoċci zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć wysokoċć liczoną w metrach od pozio-
mu istniejącego terenu przy najniďej połoďo-
nym wejċciu do budynku lub jego czćċci do 
górnej płaszczyzny stropu bądč najwyďej po-
łoďonej krawćdzi przekrycia stropodachu nad 
najwyďszą kondygnacją uďytkową, przy czym 
za kondygnacjć nie uznaje sić nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia 
dčwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyj-
na lub kotłownia gazowa; 

9) zabudowie jednorodzinnej - naleďy przez to 
rozumieć jeden budynek mieszkalny jednoro-
dzinny wolnostojący lub w zabudowie blič-
niaczej, lub zespół takich budynków, wraz z 
budynkami garaďowymi i gospodarczymi 
wbudowanymi w budynek mieszkalny lub 
wolnostojącymi; 

10) zabudowie zagrodowej - naleďy przez to ro-
zumieć budynki mieszkalne, budynki gospo-
darcze lub inwentarskie w rodzinnych gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych lub ogrod-
niczych 

2. Pojćcia uďyte w niniejszej uchwale, a niezde-
finiowane w ust. 1 naleďy rozumieć zgodnie z po-
wszechnie obowiązującymi przepisami odrćbny-
mi. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji pla-
nu: 

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

§ 6. Ustala sić tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania wyzna-
czone liniami rozgraniczającymi i oznaczone sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) RM – teren zabudowy zagrodowej; 

2) PG – teren górniczy, eksploatacja kruszywa; 

3) ZL – teren lasów, 

4) KDG – teren dróg publicznych, droga klasy 
głównej. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala sić linie rozgraniczające tereny o 
róďnych funkcjach lub róďnych zasadach zagospo-
darowania okreċlone na rysunku planu. 

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

1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uďytkowaniem; 

2) zagospodarowania rolniczego; 

3) zagospodarowania związanego z realizowa-
niem inwestycji. 

§ 9. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla obszaru RM zgodne z przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 10. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy nie wystćpują. 

§ 11.1. Plan wyznacza nastćpujące tereny prze-
znaczone na cele publiczne: 

1) KDG-1, KDG-2 – teren dróg publicznych, droga 
krajowa, główna; 

2) KDG-3 – teren dróg publicznych, droga powia-
towa, główna; 

§ 12. Wszelkie niezbćdne dla prawidłowego 
funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególnoċci: budowle obsługi technicznej, drogi 
wewnćtrzne, moďna realizować na przedmioto-
wym terenie w sposób nie kolidujący z innymi 
ustaleniami planu i przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 13. 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. 

§ 14. Ustala sić, ďe przekraczające dopuszczal-
ne wielkoċci oddziaływanie na ċrodowisko po-
przez emisjć substancji i energii, w szczególnoċci 
dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promie-
niowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, zamykać sić 
bćdzie na terenie działki na jakiej jest wytwarzane. 

§ 15.1. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
dozwolone jest lokalizowania przedsićwzićć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, dla których ocena oddziaływania 
przedsićwzićcia na ċrodowisko jest wymagana, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi w zakresie: 

1) wydobywania kopalin pospolitych ze złoďa 
metodą odkrywkową 

2) budowy obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, w szczególnoċci dróg i sieci uzbro-
jenia terenu. 

2. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajdu-
jące sić w zasićgu uciąďliwoċci powodujących 
przekroczenie okreċlonych w przepisach odrćb-
nych dopuszczalnych standardów jakoċci ċrodo-
wiska przeznaczonego na pobyt ludzi muszą być 
wyposaďone w techniczne ċrodki ochrony przed 
tymi uciąďliwoċciami. 

3. Ustala sić pasy techniczne wzdłuď napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV po 
8m od osi linii. 

4. Ustala sić pasy techniczne wzdłuď napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 110kV po 
30m od osi linii. 
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5. Dla obszarów, o których mowa w ust 3 i 4 
zakazuje sić: 

1) lokalizowania obiektów przeznaczonych na 
pobyt stały ludzi; 

2) wprowadzania zadrzewieĉ i nasadzeĉ zieleni 
wysokiej. 

4. Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na 
urządzenia wodne muszą być uzgodnione z ich 
zarządcą. 

§ 16. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
nie wystćpują obiekty i obszary chronione na 
podstawie przepisów o ochrony przyrody. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków  
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 17. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
nie wystćpują obiekty wpisane do rejestru zabyt-
ków lub ewidencji zabytków. 

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

§ 19. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
nie wprowadza sić stref ochrony urbanistycznej. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego  

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 20. Jeċli ustalenia szczegółowe nie stanowią 
inaczej, utrzymuje sić dotychczasową obsługć 
komunikacyjną do istniejącej działki siedliskowej i 
terenów eksploatacji surowców. 

§ 21. Ustala sić ogólne warunki zaspokojenia 
potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego 
obszaru objćtego ustaleniami planu: 

1) potrzeby parkingowe dla inwestycji naleďy 
realizować na terenie własnej działki; 

2) iloċć stanowisk postojowych dla poszczegól-
nych terenów musi być zgodna z ustaleniami 
szczegółowymi. 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące zasady obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 22. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady ob-
sługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. realizacja sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej wzdłuď ciągów komunikacyjnych lub 
w maksymalnym stopniu po granicach wła-
snoċci i wzdłuď istniejących liniowych syste-
mów infrastruktury technicznej; 

 

2. w stosunku do istniejących urządzeĉ nad-
ziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów 
ustala sić adaptacjć z moďliwoċcią rozbudo-
wy, modernizacji i przebudowy w przypadku 
kolizji z planowanym zagospodarowaniem; 

3. w przypadku braku moďliwoċci prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych, wewnćtrznych lub inne te-
reny publiczne dopuszcza sić prowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
przeznaczone na inne cele, po zawarciu od-
powiedniej umowy pomićdzy inwestorem a 
właċcicielem terenu; 

4. zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoďarowych w sys-
temie indywidualnym lub poprzez rozbudowć 
systemu wodociągu gminnego; 

5. obowiązuje uporządkowana gospodarka ċcie-
kowa w systemie indywidualnym utylizacji 
ċcieków; 

6. zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej niskiego napićcia na 
warunkach technicznych ustalonych przez za-
rządcć sieci: 

a) przyłącze energetyczne nn wykonać jako 
kablowe lub napowietrzne, 

b) budowć i przebudowć sieci oraz rozbudo-
wć urządzeĉ elektroenergetycznych naleďy 
prowadzić w uzgodnieniu z właċciwym za-
rządcą sieci, 

7. ustala sić moďliwoċć realizowania stacji 
transformatorowych na terenie PG-1, PG-2, 
PG-3 w trakcie realizacji planu. 

8. zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a 
zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich 

9. odprowadzanie wód opadowych moďe na-
stąpić do gruntu w granicach działki. 

10. wszystkie budynki muszą posiadać indywidu-
alne čródła dostarczania ciepła w stopniu wy-
starczającym dla prawidłowego uďytkowania 
zgodnego z funkcją. 

11. zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomuni-
kacji poprzez istniejącą i rozbudowywaną sieć 
telekomunikacyjną; 

12. bezwzglćdnie zabrania sić składowania od-
padów. 
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Rozdział 9 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków  
podziału terenów na działki budowlane  

i scalania nieruchomości 

§ 23. Dopuszcza sić wydzielanie nowych dzia-
łek dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ infrastruktury 
technicznej. 

§ 24. Dla nowych dróg wewnćtrznych i nowych 
odcinków dróg wewnćtrznych ustala sić minimal-
na szerokoċć 8m. 

§ 25. Na obszarze objćtym planem obszary do 
scaleĉ nie wystćpują, stąd nie okreċla sić zasad i 
warunków scaleĉ. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia RM-1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciąď-
liwe; 

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

a) dozwolone budynki mieszkalne wolnostoją-
ce, związane z przeznaczeniem terenu usta-
lonym w pkt.1 i 2; 

b) dozwolone budynki inwentarskie związane z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1; 

c) dozwolone budynki usługowe wolnostojące 
lub wbudowane w budynek mieszkalny, 
związane z przeznaczeniem terenu ustalo-
nym w pkt 2; 

d) dozwolone garaďe, budynki gospodarcze ja-
ko obiekty wolnostojące lub wbudowane w 
budynek przeznaczenia podstawowego o 
charakterze architektury dostosowanej do 
tego budynku, związane z przeznaczeniem 
terenu ustalonym w pkt 2; 

e) dopuszczalne obiekty małej architektury, al-
tany, wiaty, zadaszenia itp., zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 

f) dopuszczalne urządzenia rekreacyjne, 

g) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

h) maksymalna wysokoċć zabudowy zagro-
dowej, mieszkaniowej, usługowej do 13m, 

i) maksymalna iloċć kondygnacji naziemnych 
zabudowy mieszkaniowej, w tym zagrodach 

trzy kondygnacje, w tym ostatnia podda-
szowa, 

j) maksymalna iloċć kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej – dwie kondygnacje. 

k) maksymalna iloċć kondygnacji naziemnych 
zabudowy garaďowej i gospodarczej – dwie, 

l) rodzaj dachu – dwu lub wielospadowy, do-
puszcza sić dachy płaskie, 

m) kolorystyka elewacji ċcian zewnćtrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu, 

n) kolorystyka dachów stonowana, zharmoni-
zowana w granicach całego terenu, 

o) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nych działek budowlanych 800m2, dla zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz 
usług, 

p) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej – 50% po-
wierzchni działki; 

q) maksymalny wskačnik intensywnoċci zabu-
dowy – nie okreċla sić dla zabudowy zagro-
dowej, 0,5 dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, 

r) maksymalna wysokoċć ogrodzenia do 
1.80m, 

s) dopuszczalne maksimum 30% wysokoċci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

t) od strony dróg zabrania sić wykonywania 
ogrodzeĉ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjątkiem prefabrykowanych elementów 
do budowy słupów i podmurówek, 

4) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na kaďde 
25m2 powierzchni uďytkowej lokalu uďytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciąďliwych, 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej 
terenów funkcjonalnych; 

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia PG-1, PG-2, PG-3 ustala 
sić: 
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1) funkcja podstawowa – teren górniczy (eksplo-

atacja kopalin pospolitych); 

2) zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z eks-
ploatacją surowców naturalnych; 

3) obowiązek zachowania stosownych zabezpie-
czeĉ oraz filarów ochronnych dla uďytków rol-
nych, leċnych i dróg, na warunkach okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych; 

4) prowadzenie eksploatacji zgodnie z koncesją 
na wydobywanie surowców naturalnych; 

5) zakaz wprowadzania innych funkcji; 

6) zasady zagospodarowania terenu: 

a) uciąďliwoċć dla ċrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów i urządzeĉ nie moďe 
wykraczać poza granice wyznaczonego te-
renu PG-1, PG-2, PG-3; 

b) drogi dojazdowe wewnćtrzne powinny być 
prowadzone w pasach ochronnych, 

c) prowadzenie prac rekultywacyjnych po roz-
liczeniu zasobów złoďa, 

e) kierunek rekultywacji – leċny; 

7) Obsługa komunikacyjna: 

a) obszaru PG-1 - z drogi KDG2-1; 

b) obszaru PG-2 – z drogi KDG1-1, po wykona-
niu zjazdu publicznego; 

c) obszaru PG-3 - za poċrednictwem drogi 
KDG2-1. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL-1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasów. 

2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wy-
jątkiem słuďących prowadzeniu gospodarki le-
ċnej oraz działaĉ powodujących degradacjć 
ċrodowiska. 

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

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia KDG1-1, KDG1-2, KDG2-
1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy głównej, obszar niezbćdny do jej posze-
rzenia; 

2) ustala sić, ďe szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących dla KDG-1 i KDG-2 w wynosi 25m, przy 
czym czćċć drogi połoďona jest poza granicą 
planu; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, chodniki i ċcieďka rowerowa; 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 30.1. Wszystkie inwestycje na terenie objć-
tym ustaleniami planu, które zostały zrealizowane, 
rozpoczćte lub są realizowane oraz są zgodne z 
obowiązującym w momencie ich rozpoczćcia 
prawem, lecz są niezgodne z ustaleniami planu, 
zostają uznane za przyjćte. 

2. Wszelkie nowe działania na działkach zwią-
zanych z inwestycjami, o których mowa w pkt. 1, 
muszą być zgodne z ustaleniami planu. 

§ 31. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
sić 10% stawkć opłaty od wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci 

§ 32. 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. 

§ 33. Na obszarze objćtym planem nie wystć-
pują grunty rolne wymagające zmiany przezna-
czenia na cele nierolnicze. 

§ 34. 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 2 
do uchwały nr XXXVIII/311/09 

Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 23 pačdziernika 2009r. 

 

Wykaz uwag do planu 
 

W okresie wyłoďenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 12 czerwca do 3 lipca 2009r. oraz 
minimum 14 dni po nim nastćpujących, tj. do dnia 17 lipca 2009r. nie złoďono uwag do projektu przedmio-
towego planu miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVIII/311/09 

Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 23 pačdziernika 2009r. 

 
W sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Przasnysz pod kopalnie ďwiru i piasku, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492) stwierdza sić, ďe na tere-
nie objćtym planem nie przewiduje sić inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ 
własnych Gminy Przasnysz. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/313/09 

RADY GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 23 pačdziernika 2009 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej  

Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) w 
związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 
2104 z póčn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastć-
puje: 

§ 1. Uchwala sić statut Gminnego Zespołu Ob-
sługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i 
Przedszkoli w Przasnyszu stanowiący załącznik dla 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr X/53/2003 Rady 
Gminy Przasnysz z dnia 26 czerwca 2003r. w 
sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi 
Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i 
Przedszkoli w Przasnyszu zmieniony uchwałą nr 
XLVI/223/06 z dnia 30 czerwca 2006r. oraz uchwałą 
nr XIX/127/08 Rady Gminy z dnia 5 marca 2008r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 

Andrzej Sekuna 
 
 


