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UCHWAŁA Nr XXIV/142/09 

RADY GMINY OSIECK 

z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 14/09 Wójta Gminy Osieck z dnia 4 maja 2009r.  
wprowadzającego ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Osieck. 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy 
Osieck uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Zatwierdza zarzņdzenie nr 14/09 Wójta 
Gminy Osieck z dnia 4 maja 2009r. w sprawie 

wprowadzenia ograniczenia zuşycia wody z sieci 
wodociņgowej na terenie gminy Osieck. 

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem ogło-
szenia przez rozplakatowanie na terenie gminy 
Osieck i podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Danuta A. Płatek 
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UCHWAŁA Nr XXXV/249/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błonie”,  
obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Leszno i Przemysłowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w zwiņzku z uchwałņ 
Rady Miejskiej w Przasnyszu nr IV/19/2006 z dnia 
29 grudnia 2006r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego pn. „Błonie”, Rada Miejska 
w Przasnyszu, po stwierdzeniu zgodności ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Przasnysz” 
(uchwała nr XXXIII/230/2005 z dnia 27 paŝdzierni-
ka 2005r.), postanawia, co nastňpuje:  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, obejmujņcy czňśń obszaru 
miasta Przasnysz, zwany dalej planem; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego składa siň z nastňpujņcych, integralnych 
czňści: 

a) czňści tekstowej, stanowiņcej treśń niniej-
szej uchwały; 

b) czňści graficznej, na którņ składa siň rysunek 
w sali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, 
stanowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały; 

c) listy uwag do projektu planu, wraz z roz-
strzygniňciami dotyczņcymi sposobu ich 
rozpatrzenia, stanowiņcej załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

d) rozstrzygniňń dotyczņcych sposobu realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşņ do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich fi-
nansowania, stanowiņcych załņcznik nr 3 do 
uchwały. 
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§ 2. 

Niniejsza uchwała składa siň z dziewiňciu 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. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

VI. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

VII. Komunikacja;  

VII. Infrastruktura techniczna; 

IX. Tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenów, 

X. Ustalenia przejściowe i końcowe.  

§ 3. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. planie – naleşy przez to rozumień 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 rozumień niniejszņ 
uchwałň, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

3. rysunku planu – naleşy przez to rozumień, 
stanowiņcy integralnņ czňśń planu, rysunek w 
skali 1:1 000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały; 

4. ustawie – naleşy przez to rozumień ustawň z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.); 

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

6. terenie – naleşy przez to rozumień teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji dla którego 
obowiņzujņ ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczajņcymi oraz określony sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

7. działce budowlanej - naleşy przez to rozumień 
czňśń terenu funkcjonalnego, wyznaczonņ li-
niami rozgraniczajņcymi i projektowanymi li-
niami podziału, do którego inwestor musi 
uzyskań prawo dysponowania na cele bu-

dowlane przy ubieganiu siň o pozwolenie na 
budowň; 

8. przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi prze-
waşań na działce budowlanej - nie moşe 
obejmowań mniej niş 70% powierzchni uşyt-
kowej zlokalizowanych na tym terenie budyn-
ków; 

9. przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleşy przez 
to rozumień przeznaczenie, które nie moşe 
przewaşań na działce budowlanej - nie moşe 
obejmowań wiňcej niş 30% powierzchni uşyt-
kowej zlokalizowanych na tym terenie budyn-
ków; 

10. wskaŝniku intensywności zabudowy - naleşy 
przez to rozumień wartośń stosunku po-
wierzchni zabudowy budynków istniejņcych i 
realizowanych na danej działce budowlanej 
do powierzchni całkowitej działki; 

11. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu, określajņcņ najmniejszņ dopusz-
czalnņ odległośń płaszczyzny elewacji nowo 
realizowanego obiektu od linii rozgraniczajņ-
cej terenu, krawňdzi jezdni, granicy działki lub 
innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominiňciem logii, balkonów, wykuszy i we-
rand wysuniňtych poza ww. liniň zabudowy 
do 1,50 m i o powierzchni zabudowy do 
5,00m2 oraz elementów wejśń do budynków 
(schodów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeń);  

12. maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nieprze-
kraczalnņ ilośń kondygnacji nadziemnych bu-
dynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego przy wejściu do budynku 
do najwyşszego punktu przekrycia dachu;  

13. usługach uciņşliwych - naleşy przez to rozu-
mień usługi zwiņzane z przedsiňwziňciami 
mogņcymi znaczņco oddziaływań na środo-
wisko, wymagajņce sporzņdzenia raportu od-
działywania na środowisko lub dla których 
obowiņzek sporzņdzenia raportu moşe byń 
wymagany na podstawie przepisów szcze-
gólnych, za wyjņtkiem obiektów obsługi 
technicznej miasta; 

14. usługach nieuciņşliwych - naleşy przez to 
rozumień: usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciņşliwego (z wyłņ-
czeniem warsztatów obsługi samochodów i 
stacji paliw), administracji i bezpieczeństwa 
publicznego, łņczności, informacji, nauki i 
oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
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ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-
ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyşszych cha-
rakterze i stopniu uciņşliwości, 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 uciņşliwych oddziaływań na 
środowisko poza zajmowanym terenem 
inwestycji, w rozumieniu przepisów 
ochrony środowiska; 

- nie jest ŝródłem uciņşliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

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

15. urzņdzeniu pomocniczym - naleşy przez to 
rozumień wszelkie wyposaşenie techniczne 
dróg, miejsca parkingowe, a takşe oznakowa-
nia słuşņce organizacji ruchu drogowego, 
ekrany akustyczne, urzņdzenia ochrony prze-
ciwpoşarowej i obrony cywilnej, urzņdzenia 
słuşņce informacji o terenie a takşe ogólno-
dostňpne stacje telefoniczne;  

16. klasie drogi - rozumie siň przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikajņcych z 
cech funkcjonalnych; 

17. przepisach odrňbnych – naleşy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ustalenia dot. dysponowania 
terenem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

20. zieleni - rozumie siň przez to zespoły roślin-
ności spełniajņce cele wypoczynkowe, zdro-
wotne, dydaktyczno - wychowawcze i este-
tyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zie-
leń na placach i ulicach, zieleń izolacyjna z 
wyłņczeniem terenów ogrodów działkowych; 

21. szkodliwym oddziaływaniu na środowisko – 
naleşy przez to rozumień wszelkie przekracza-
jņce dopuszczalne wielkości oddziaływanie na 
środowisko, w szczególności dotyczņce wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania 
oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

22. powierzchni biologicznie czynnej - naleşy 
przez to rozumień cześń działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana, pokryta trwałņ roślinnościņ, wodņ 
powierzchniowņ a takşe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów, urzņdzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoşu zapewniajņcym ich naturalnņ wegetacjň, 
o powierzchni nie mniejszej niş 10m2; 

23. proekologicznych systemach cieplnych - na-
leşy przez to rozumień systemy cieplne wyko-
rzystujņce: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energiň elektrycznņ, wia-
trowņ, słonecznņ, pompy cieplne, biomasň 
itp. 

§ 4. 

Celem regulacji zawartych w planie jest określe-
nie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony środowiska i przyrody; 

4. zasad dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5. wymagań wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6. parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaŝników intensywności zabudowy; 

7. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów - terenów naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi; 

8. zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uşytkowania te-
renów; 

10. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň jednorazowņ opłatň z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości na skutek uchwa-
lenia planu. 

§ 5. 

Na obszarze objňtym planem nie zachodzņ prze-
słanki do określenia: 
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1. zasad ochrony krajobrazu kulturowego; 

2. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe zagroşonych 
osuwaniem siň mas ziemnych; 

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

5. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenu oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy. 

§ 6. 

1. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie ustaleń: 

a) granic obszaru objňtego planem; 

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

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

d) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i te-
renów komunikacji określonych odpowied-
nio symbolami cyfrowo – literowymi i lite-
rowymi wyróşniajņcymi je spośród innych 
terenów: MN; UZ; U/MN; US; ZP; ZPz; ZL; 
RM; R; Rz; KDL; KDD i E.  

2. Linie wewnňtrznych podziałów terenów nie 
stanowiņ ustaleń niniejszego planu - pokazujņ 
jedynie jednņ z moşliwości podziału terenu na 
działki budowlane. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania 

§ 7. 

Przedmiotem planu sņ ustalenia dla: 

1. terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN; 

2. terenu usług zdrowia, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem UZ; 

3. terenów zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem funkcji mieszkaniowej dla właściciela 
obiektu usługowego, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem U/MN; 

4. terenu zieleni parkowej, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem ZP; 

5. terenu zabytkowego parku podworskiego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZPz; 

6. terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem RM; 

7. terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R; 

8. terenów zieleni łňgowej i niskiej doliny rzeki 
Wňgierki, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Rz; 

9. terenów lokalnych dróg publicznych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDL; 

10. terenów dojazdowych dróg publicznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDD; 

11. terenów stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem E. 

§ 8. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych symbolami:  

1 MN - pow. ok. 0,94 ha, 

2 MN - pow. ok. 2,31 ha, 

3 MN - pow. ok. 1,04 ha, 

4 MN - pow. ok. 1,03 ha, 

5 MN - pow. ok. 1,44 ha, 

6 MN - pow. ok. 0,66 ha, 

7 MN - pow. ok. 0,88 ha, 

8 MN - pow. ok. 1,02 ha,  

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

10 MN - pow. ok. 1,45 ha,  

11 MN - pow. ok. 1,05 ha, 

12 MN - pow. ok. 1,26 ha,  

13 MN - pow. ok. 0,33 ha, 

14 MN - pow. ok. 1,28 ha,  

15 MN - pow. ok. 1,21 ha, 

16 MN - pow. ok. 3,60 ha,  

17 MN - pow. ok. 1,81 ha, 

18 MN - pow. ok. 2,17 ha,  

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

20 MN - pow. ok. 0,65 ha,  

21 MN - pow. ok. 0,46 ha, 

22 MN - pow. ok. 0,89 ha,  

23 MN - pow. ok. 1,02 ha, 

24 MN - pow. ok. 1,53 ha,  
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25 MN - pow. ok. 0,99 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na zabu-
dowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ o niskiej 
intensywności; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi nie-
uciņşliwe; 

3. Dla terenów 19 MN i 20 MN dopuszcza siň 
przeznaczenie uzupełniajņce o wielkości do 
50% powierzchni uşytkowej zlokalizowanych 
na tych terenach budynków; 

4. Zakaz realizacji usług uciņşliwych; 

5. Obsługa komunikacyjna poprzez istniejņce i 
planowane drogi publiczne, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

6. Moşliwośń podziału na działki budowlane, 
przy czym powierzchnia wydzielonej działki 
musi byń nie mniejsza niş 800m2, szerokośń 
frontu działki min. 20,0m a wewnňtrzne drogi 
dojazdowe do tych działek muszņ mień szero-
kośń min. 6,00m w liniach rozgraniczajņcych. 

7. Nieprzekraczalne linie zabudowy - w odległo-
ści 8,00m od linii rozgraniczajņcych z terena-
mi dróg oznaczonych symbolem KDL i 6,00m 
od linii rozgraniczajņcych z terenami dróg 
oznaczonych symbolem KDD, z wyjņtkiem li-
nii zabudowy od strony ulicy Leszno – zgod-
nie z rysunkiem planu.; 

8. Przy zagospodarowaniu terenu naleşy 
uwzglňdniń elementy istniejņcej infrastruktu-
ry technicznej; 

9. Dla czňści terenu 17 MN, w rejonie terenu 
stanowiska archeologicznego - przestrzeganie 
odpowiednich ustaleń § 22 niniejszej uchwa-
ły. 

10. Dla terenów: 18 MN i 25 MN – utrzymanie w 
dotychczasowym uşytkowaniu, istniejņcych w 
ich granicach, odpowiednio, zieleni wysokiej i 
obszaru lasu. 

11. Moşliwośń realizacji budynków mieszkalnych 
z dachami o kņcie nachylenia połaci 30-450 i 
kalenicach na wysokości max 12,0m nad po-
ziom istniejņcego terenu. Poziom posado-
wienia posadzki parteru - max 0,45m nad po-
ziom terenu przy wejściu do budynku; 

12. Na terenie 19 MN (od strony drogi oznaczo-
nej symbolem 4 KDL) miejsce lokalizacji do-
minanty urbanistycznej o wysokości max 
14,0m.  

13. Maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy działki - do 40% jej powierzchni.  

14. Wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - 
min. 50%; 

15. Dopuszczenie realizacji funkcji nieuciņşliwych 
usług, gospodarczej i garaşowej, realizowa-
nych jako zespolone z bryłņ budynku miesz-
kalnego lub budynkach odrňbnych o po-
wierzchni zabudowy do 40,00m2, wysokości 
całkowitej do 7,50m i z dachami o dominujņ-
cym kņcie nachylenia połaci 30-450. Poziom 
posadowienia posadzki parteru pomieszczeń 
usługowych - max 0,45m nad poziom terenu; 

16. Dla działki o funkcji mieszkaniowej naleşy 
zapewniń, w granicach działki budowlanej, co 
najmniej 2 miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym 
miejsce w garaşu). W przypadku działki o 
funkcji uzupełniajņcej - usługowej ilośń 
miejsc postojowych naleşy zwiňkszyń w spo-
sób nastňpujņcy: 

a) 1 miejsce parkingowe na kaşde 10m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu, nie 
mniej jednak niş 1 miejsce, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaşde 10 miejsc 
w obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niş 3 miejsca,  

c) 3 miejsca parkingowe na kaşde 50m2 po-
wierzchni uşytkowej usług innych, nie 
mniej jednak niş 3 miejsca; 

17. Realizacjň zadaszonych osłon pojemników na 
śmiecie w ramach ogrodzeń poszczególnych 
działek; 

18. Ogrodzenia od strony ulic realizowane w linii 
rozgraniczajņcej i przy zachowaniu zasady 
jednego wjazdu na działkň z przyległej ulicy; 

19. Teren naleşy traktowań, w rozumieniu przepi-
sów ochrony środowiska, określajņcych do-
puszczalny poziom hałasu, jako teren prze-
znaczony pod zabudowň mieszkaniowņ; 

20. Stawkň procentowņ, słuşņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň w wysokości 20%. 

§ 9. 

Dla terenu usług zdrowia, oznaczonego symbo-
lem:  

1 UZ - pow. ok. 1,05 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie terenu – usługi zdrowia; 

2. Utrzymanie funkcji istniejņcej terenu – dom 
pomocy społecznej w Rudzie z dopuszczeniem 
przeznaczenie na inne usługi nieuciņşliwe; 
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3. W sytuacji przeznaczenia na cele usług innych 

– obowiņzujņ ustalenia jak dla terenów ozna-
czonych symbolem U/MN (§ 10). 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 10. 

Dla terenów zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem funkcji mieszkaniowej dla właściciela obiek-
tu usługowego, oznaczonych symbolem:  

1 U/MN - pow. ok.3,16 ha,  

2 U/MN - pow. ok. 2,13 ha,  

3 U/MN - pow. ok. 0,59 ha,  

4 U/MN - pow. ok. 1,42 ha,  

5 U/MN - pow. ok. 1,48 ha, 

6 U/MN - pow. ok. 0,34 ha,  

7 U/MN - pow. ok. 0,44 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudo-
wa usługowa; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce terenu - funkcja 
mieszkaniowa dla właściciela obiektu usłu-
gowego; 

3. Obsługa komunikacyjna terenu poprzez ist-
niejņce i planowane publiczne drogi lokalne i 
dojazdowe; 

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy - w odległo-
ści 8,00m od linii rozgraniczajņcych z terena-
mi dróg oznaczonych symbolem KDL i 6,00m 
od linii rozgraniczajņcych z terenami dróg 
oznaczonych symbolem KDD, z wyjņtkiem li-
nii zabudowy od strony ulicy Leszno – zgod-
nie z rysunkiem planu.; 

5. Moşliwośń realizacji budynków usługowych i 
mieszkalnych oraz usługowo-mieszkalnych o 
wysokości do 3 kondygnacji, z poddaszami 
uşytkowymi, dachami o dominujņcym kņcie 
nachylenia połaci 30-450, kalenicach na wy-
sokości max 12,0m nad poziom istniejņcego 
terenu i przy dopuszczeniu moşliwości roz-
budowy budynków do bocznych granic dzia-
łek (zabudowa zwarta). Poziom posadowienia 
posadzki parteru - max 0,45m nad poziom te-
renu przy wejściu do budynku; 

6. Maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy działki - do 40% jej powierzchni.  

7. Wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - 
min. 50%; 

8. W granicach działki budowlanej naleşy za-
pewniń: 

a) 1 miejsce parkingowe na 20m2 powierzch-
ni uşytkowej usług handlu, nie mniej jed-
nak niş 1 miejsce, 

b) 2 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niş 2 miejsca,  

c) 2 miejsca parkingowe na 50m2 powierzch-
ni uşytkowej usług innych, nie mniej jed-
nak niş 2 miejsca; 

d) 2 miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych (w tym miejsce w garaşu) dla 
działki o uzupełniajņcej funkcji mieszka-
niowej; 

9. Miejsca postojowe dla samochodów, zwiņza-
ne z funkcjonowaniem obiektów usługowych, 
naleşy zlokalizowań w wyznaczonych grani-
cach tych terenów i zagospodarowań jako 
“zielone miejsca postojowe” z nie mniej niş 
jednym drzewem na kaşde 4 miejsca posto-
jowe; 

10. Moşliwośń podziału na działki budowlane, 
przy czym powierzchnia wydzielonej działki 
musi byń nie mniejsza niş 1200m2 a we-
wnňtrzne drogi dojazdowe do tych działek 
muszņ mień szerokośń min. 8,00m w liniach 
rozgraniczajņcych; 

11. Miejsca na pojemniki na śmiecie - osłoniňte i 
zadaszone na wydzielonych placach gospo-
darczych lub w ramach ogrodzeń poszcze-
gólnych działek; 

12. Ogrodzenia o wysokości do 1,80m (od strony 
ulic realizowane w linii rozgraniczajņcej) i 
przy zachowaniu zasady jednego wjazdu na 
działkň z przyległej ulicy; 

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

14. Teren naleşy traktowań jako teren przezna-
czony pod zabudowň mieszkaniowņ, w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska, okre-
ślajņcych dopuszczalny poziom hałasu; 

15. Przy zagospodarowaniu terenu naleşy 
uwzglňdniń elementy istniejņcej infrastruktu-
ry technicznej; 

16. Stawkň procentowņ, słuşņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala siň w wysokości 25%. 
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§ 11. 

Dla terenu zieleni parkowej, oznaczonego symbo-
lem:  

ZP - pow. ok. 0,07 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie terenu – zieleń parkowa; 

2. Zakaz zabudowy, grodzenia i podziału terenu - 
moşliwośń jedynie realizacji elementów małej 
architektury zwiņzanych z funkcjņ parku; 

3. Wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - 
min. 90%; 

4. Przy zagospodarowaniu terenu naleşy 
uwzglňdniń elementy istniejņcej infrastruktury 
technicznej; 

5. Stawkň procentowņ, słuşņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustala siň w wysokości 10%. 

§ 12. 

Dla terenu zabytkowego parku podworskiego, 
oznaczonego symbolem:  

ZPZ - pow. ok. 9,12 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie terenu – utrzymanie istniejņcych 
funkcji terenu z dopuszczeniem adaptacji na 
inne cele (nie dotyczy terenów rolnych, które 
nie sņ objňte zgodami na przeznaczenie grun-
tów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie-
leśne);  

2. Przestrzeganie ustaleń zawartych w § 24 ni-
niejszej uchwały; 

3. Przy zagospodarowaniu terenu naleşy 
uwzglňdniń elementy istniejņcej infrastruktury 
technicznej; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu. 

§ 13. 

Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonego 
symbolem:  

RM - pow. ok. 0,32 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa; 

2. Utrzymanie istniejņcego przeznaczenia i zago-
spodarowania terenu; 

3. Zakaz realizacji usług uciņşliwych; 

4. Teren naleşy traktowań jako teren przeznaczo-
ny pod zabudowň mieszkaniowņ, w rozumieniu 
przepisów ochrony środowiska, określajņcych 
dopuszczalny poziom hałasu; 

5. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 14. 

Dla terenów rolniczych, oznaczonych symbolem:  

1 R - pow. ok. 21,92 ha,  

2 R - pow. ok. 2,80 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie – utrzymanie istniejņcych tere-
nów rolniczych - upraw polowych i uşytków 
zielonych oraz terenów lasów; 

2. Moşliwośń realizacji, poza terenami istniejņ-
cych lasów: 

a) obiektów gospodarczych zwiņzanych z ho-
dowlņ i produkcjņ rolnņ; 

b) zbiorników wodnych zwiņzanych z ww. pro-
dukcjņ;  

c) urzņdzeń melioracji i małej retencji i urzņ-
dzeń przeciwpowodziowych, 

d) dróg gospodarczych dojazdowych do pól; 

e) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej; 

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

§ 15. 

Dla terenu zieleni łňgowej i niskiej doliny rzeki 
Wňgierki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem;  

Rz - pow. ok. 6,39 ha, ustala siň: 

1. Podstawowe przeznaczenie pod uprawy polo-
we, łņki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia 
śródpolne oraz naturalnņ zieleń wzdłuş cieków 
wodnych, dróg itp. 

2. Dla czňści terenu, w rejonie terenu stanowiska 
archeologicznego - przestrzeganie odpowied-
nich ustaleń § 22 niniejszej uchwały. 

3. Moşliwośń realizacji: 

a) obiektów gospodarczych zwiņzanych z ho-
dowlņ i produkcjņ rolnņ; 

b) zbiorników wodnych zwiņzanych z ww. pro-
dukcjņ, w tym stawów rybnych; 

c) urzņdzeń melioracji i małej retencji i urzņ-
dzeń przeciwpowodziowych; 

d) dróg gospodarczych dojazdowych do pól; 
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e) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 16. 

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

§ 17. 

Dla terenów stacji transformatorowych, oznaczo-
nych symbolem:  

1 EE - pow. ok. 0,02 ha,  

2 EE - pow. ok. 0,02 ha,  

3 EE - pow. ok. 0,03 ha, ustala siň:  

1. Przeznaczenie – teren stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV; 

2. Teren moşe byń zagospodarowany na cele 
ustalone odpowiednio dla terenów oznaczo-
nych symbolami: 2R, 25MN, w przypadku, gdy 
lokalizacja stacji na wskazanym terenie bňdzie 
zbňdna; 

3. Wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - 
min. 50%; 

4. Stawkň procentowņ, słuşņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala siň w wysokości 10%. 

Rozdział III 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 18. 

Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu 
pod wzglňdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinna uwzglňdniań: 

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 odrňbnych i norm pol-
skich, w szczególności dotyczņcych określenia 
odległości i warunków usytuowania elemen-

tów zagospodarowania terenu, w tym miňdzy 
innymi:  

a) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadań budynki i ich usytuowanie; 

b) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadań drogi publiczne i ich usytuowa-
nie; 

§ 19. 

Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 

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

2. Działania porzņdkujņce w zakresie ujednolice-
nia elementów przestrzeni (wyposaşenie i 
oświetlenie ulic, ogrodzenia, zieleń, mała archi-
tektura); 

3. Kaşda działka budowlana musi mień dostňp do 
drogi publicznej poprzez takie ukształtowanie 
działki budowlanej, które umoşliwia wjazd na 
działkň z terenu drogi publicznej, zgodnie z 
przepisami szczegółowymi; 

4. Budowa nowej oraz przebudowa i moderniza-
cja istniejņcej infrastruktury technicznej i ko-
munikacji; 

5. Wszelkie obiekty i urzņdzenia niezbňdne dla 
prawidłowego funkcjonowania miasta moşna 
realizowań na kaşdym terenie funkcjonalnym w 
sposób zgodny z ustaleniami planu w zakresie 
warunków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy, przepisami szczególnymi i zasada-
mi współşycia społecznego. 

Rozdział IV 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 20. 

W zakresie ochrony środowiska ustala siň: 

1. Zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na środowisko w rozumie-
niu obowiņzujņcych przepisów odrňbnych; 

2. Zakaz lokalizacji obiektów i urzņdzeń oraz pro-
wadzenia działalności usługowej mogņcej po-
wodowań przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów hałasu i zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego poza terenem działki budow-
lanej, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

3. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych; 

4. Zaleca siň stosowanie proekologicznych sys-
temów cieplnych; 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 111 – 22110 – Poz. 3192 
 
5. Obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony śro-

dowiska unieszkodliwiania odpadów, selekcjň i 
gromadzenie odpadów na posesjach i usuwa-
nie zgodnie z systemem przyjňtym w gospo-
darce komunalnej gminy.  

§ 21. 

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

1. Utrzymanie i rozbudowň systemu przyrodni-
czego istniejņcego we wschodniej czňści tere-
nu objňtego planem, w bezpośrednim sņsiedz-
twie rzeki Wňgierki oraz zieleni towarzyszņcej 
innym funkcjom na poszczególnych terenach i 
działkach budowlanych - ogrody przydomowe i 
zieleń przydroşna; 

2. Ochronň i utrzymanie w maksymalnym stopniu 
istniejņcych zadrzewień, zakrzaczeń, grup zie-
leni i pojedynczych drzew oraz odtworzenia 
zieleni w miejscach koniecznego jej usuniňcia, 
przy uwzglňdnieniu podstawowej funkcji tere-
nów; 

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

4. Włņczenie w drogowy szpalerów, grup i poje-
dynczych drzew znajdujņcych siň w obrňbie 
działek drogowych, o ile nie przeszkodzi w 
przeprowadzeniu pasa jezdni; 

5. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni kaşdej działki budowla-
nej został określony w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów.  

Rozdział V 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 22. 

W zakresie ochrony dóbr kultury ustala siň: 

1. Ochronň obiektów zabytkowych: 

a) budynku d. szkoły rolniczej z pocz. XX w. – 
obecnie dom pomocy społecznej; 

b) parku podworskiego z XIX/XX w. - wpisany 
do rejestru zabytków województwa mazo-
wieckiego pod nr A-525 decyzjņ z dnia 10 
września 1984r. (teren oznaczony symbolem 
ZPz - § 13); 

c) stanowiska archeologicznego nr ew. AZP-
40-65/20. 

2. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, w trybie i zakresie określonym w 
obowiņzujņcych przepisach odrňbnych, wszel-

kich działań inwestycyjnych dotyczņcych obiek-
tów wymienionych w punkcie 1; 

3. Nastňpujņce zasady ochrony stanowiska ar-
cheologicznego, określonego na rysunku planu 
symbolem graficznym i numerem: 

a) obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň 
lub zgłoszeniem właściwemu organowi, 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiņşņcych siň z wy-
konywaniem prac ziemnych; 

b) obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urzņdzeń wodnych i regulacji wód; 

c) obowiņzek przeprowadzenia badań arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji; 

d) przed rozpoczňciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie; 

4. Ochronň krzyşy i figurek przydroşnych. 

Rozdział VI 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 23. 

1. Ustala siň nastňpujņce tereny dla realizacji 
lokalnych celów publicznych: 

a) teren publicznej zieleni urzņdzonej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem ZP; 

b) tereny publicznych dróg lokalnych i dojaz-
dowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami (odpowiednio): KDL i KDD; 

2. Na całym obszarze objňtym planem dopuszcza 
siň lokalizacjň wszelkich zadań słuşņcych reali-
zacji celów publicznych; 

2. Na terenach, o których mowa w pkt 1 i 2, usta-
la siň wymóg realizacji celów publicznych 
zgodny z ustaleniami szczegółowymi z zakresu 
warunków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy, zagospodarowania terenu oraz po-
działu na działki; 

4. W obszarze przestrzeni publicznych: 

a) ustala siň zachowanie terenów jako ogólno-
dostňpne; 

b) ustala siň stosowanie w zagospodarowaniu 
terenów systemów informacyjnych podkre-
ślajņcych walory miejsca i ułatwiajņcych 
orientacjň przestrzennņ; 
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c) wyklucza siň umieszczanie reklam w miej-
scach i w sposób zastrzeşony dla znaków 
drogowych lub w sposób utrudniajņcy ich 
odczytanie oraz na elewacjach budynków w 
sposób zakłócajņcy kompozycjň architekto-
nicznņ elewacji;  

d) zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam 
wielkoprzestrzennych w liniach rozgranicza-
jņcych dróg; 

e) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczajņ-
cych drogi publicznej wymaga uzgodnienia 
z ich zarzņdcņ; 

f) wyklucza siň umieszczanie reklam w strefie 
jezdni drogi publicznej (pas terenu obejmu-
jņcy jezdnie wraz z terenem połoşonym po 
obu stronach jezdni po 2,50 m od krawňşni-
ka; 

g) umieszczenie reklamy w formie transparen-
tu nad pasem drogowym wymaga kaşdora-
zowo zgody właściwego w sprawie organu 
Urzňdu Miejskiego, wydanej na okres nie 
dłuşszy niş 30 dni; 

h) tablice i urzņdzenia reklamowe nie mogņ 
mień wiňcej niş 5,00m wysokości; 

i) zakaz lokalizacji reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych na budynkach o po-
wierzchni przekraczajņcej 3,00m2 na jeden 
znak lub reklamň; 

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

k) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków in-
formacyjno-plastycznych o powierzchni 
wiňkszej niş 0,5m2 wymaga uzgodnienia z 
właściwymi organami Urzňdu Miejskiego; 

l) właściciel reklamy lub znaku informacyjno-
plastycznego zobowiņzany jest do utrzyma-
nia go w naleşytym stanie technicznym i es-
tetycznym. 

Rozdział VII 
Komunikacja 

§ 24. 

Ustala siň jako podstawowy element układu ko-
munikacyjnego tereny dróg publicznych, wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi i oznaczonych 
symbolami: 

1. KDL - drogi lokalne klasy L; 

2. KDD - drogi dojazdowe klasy D. 

 

§ 25. 

Dla terenów dróg publicznych, ustala siň: 

1. Przeznaczenie na urzņdzenie dróg publicznych 
wraz z urzņdzeniami pomocniczymi; 

2. Tereny znajdujņce siň w zasiňgu systemu kana-
lizacji deszczowej lub ogólnospławnej muszņ 
byń wyposaşone w tň kanalizacjň a zrzuty wód 
opadowych powinny posiadań urzņdzenia pod-
czyszczajņce na wylotach; 

3. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
dróg ustala siň zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych i urzņdzeń niezwiņzanych z gospo-
darkņ drogowņ oraz potrzebami ruchu drogo-
wego. Po uzyskaniu zgody właściwego zarzņd-
cy drogi, dopuszcza siň moşliwośń poprowa-
dzenia w obrňbie linii rozgraniczajņcych dróg, 
na terenach zabudowanych, elementów infra-
struktury technicznej, które nie spowodujņ 
zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i 
nie bňdņ stanowiń zagroşenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego; 

4. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg na-
leşy pozostawiń jako teren biologicznie czynny; 

5. Tereny w sņsiedztwie terenów zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowň muszņ byń 
oświetlone w sposób właściwy dla klasy drogi; 

6. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

7. Drogi powinny byń wyposaşone w chodnik lub 
pobocza utwardzone. Zakaz stosowania w na-
wierzchniach utwardzonych wykończenia z as-
faltu i betonu wylewanego; 

8. Nie ma przesłanek do ustalania stawek procen-
towych, słuşņcej naliczaniu opłat wynikajņcych 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.  

§ 26. 

Dla terenów dróg publicznych oznaczonych sym-
bolem: 

1 KDL - pow. ok. 1,36 ha,  

2 KDL - pow. ok. 0,78 ha,  

3 KDL - pow. ok. 0,51 ha,  

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

5 KDL - pow. ok. 0,43 ha,  

6 KDL - pow. ok. 0,03 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów na urzņdzenie dróg 
publicznych o znaczeniu lokalnym;  
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2. Dla czňści terenu 2 KDL w rejonie terenu sta-

nowiska archeologicznego i czňści terenu 
3 KDL, objňtego granicņ terenu wpisanego do 
rejestru zabytków - przestrzeganie odpowied-
nich ustaleń § 22 niniejszej uchwały. 

3. Droga powinna byń wyposaşona w chodniki, 
ścieşki rowerowe lub ciņgi pieszo - rowerowe; 

4. Moşliwośń realizacji ścieşek rowerowych, 
zgodnie z nastňpujņcymi zasadami; 

a) minimalna szerokośń ścieşki rowerowej nie 
moşe byń mniejsza niş: 

- 1,5m dla ścieşki jednokierunkowej; 

- 2,0m dla ścieşki dwukierunkowej. 

b) minimalna szerokośń ścieşki rowerowej jeśli 
jest realizowana jako ciņg pieszo - rowero-
wy (tzn. ścieşki rowerowe, z których mogņ 
korzystań równieş piesi) nie moşe byń 
mniejsza niş: 

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

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

c) teren na obszarze zabudowanym lub prze-
znaczonym pod zabudowň powinien byń 
oświetlony w sposób właściwy; 

d) ścieşki rowerowe realizowane jako cele pu-
bliczne muszņ zachowań swojņ ciņgłośń i 
pozostawań ogólnodostňpne.  

§ 27. 

Dla terenów dróg publicznych oznaczonych sym-
bolami: 

1 KDD - pow. ok. 0,17 ha, 

2 KDD - pow. ok. 0,30 ha, 

3 KDD - pow. ok. 0,64 ha, 

4 KDD - pow. ok. 0,30 ha, 

5 KDD - pow. ok. 0,58 ha, 

6 KDD - pow. ok. 0,14 ha, 

7 KDD - pow. ok. 0,50 ha, 

8 KDD - pow. ok. 0,17 ha, 

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

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

11 KDD - pow. ok. 0,33 ha, 

12 KDD - pow. ok. 0,31 ha, 

13 KDD - pow. ok. 0,24 ha, 

14 KDD - pow. ok. 0,34 ha, 

15 KDD - pow. ok. 0,34 ha, 

16 KDD - pow. ok. 0,13 ha, 

17 KDD - pow. ok. 0,13 ha, 

18 KDD - pow. ok. 0,14 ha, 

19 KDD - pow. ok. 0,16 ha, 

20 KDD - pow. ok. 0,26 ha,  

21 KDD - pow. ok. 0,16 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów na urzņdzenie dróg 
publicznych o znaczeniu dojazdowym;  

2. Dla czňści terenu 20 KDD, objňtej granicņ tere-
nu wpisanego do rejestru zabytków - prze-
strzeganie odpowiednich ustaleń § 22 niniej-
szej uchwały; 

3. Wyznaczenie terenów o szerokości w liniach 
rozgraniczajņcych min 10,00m -  zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

4. Szerokośń jezdni powinna byń nie mniejsza niş 
6,0m; 

5. Nie ma przesłanek do ustalania stawek procen-
towych, słuşņcej naliczaniu opłat wynikajņcych 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.  

Rozdział VIII 
Infrastruktura techniczna 

§ 28. 

Ustala siň zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

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

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) gazowņ, 

e) elektroenergetycznņ, 

f) telekomunikacyjnņ. 

2. Na obszarze opracowania preferuje siň bu-
dowanie linii elektroenergetycznych w wyko-
naniu kablowym, dopuszcza siň jednak sto-
sowanie rozwiņzań napowietrznych w uza-
sadnionych przypadkach; 

3. Realizacja poszczególnych elementów uzbro-
jenia musi byń poprzedzona wykonaniem 
projektu technicznego, który uwzglňdni wza-
jemne, wymagane odległości miňdzy siecia-
mi; 
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4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siň 

sytuowanie urzņdzeń 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; 

5. Zaopatrzenie w wodň z istniejņcej w sņsiedz-
twie miejskiej sieci wodociņgowej. Kaşda 
działka powinna posiadań przyłņcze wodociņ-
gowe umoşliwiajņce pobór wody zgodny z 
funkcjņ i sposobem zagospodarowania dział-
ki; 

6. Odprowadzenie ścieków poprzez planowanņ 
w ulicach sień kanalizacji sanitarnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej; 

7. Odprowadzenie wód opadowych docelowo 
do miejskiego systemu kanalizacji deszczo-
wej. Jako rozwiņzanie przejściowe - po-
wierzchniowo, w granicach działki; 

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

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

10. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ i oświe-
tlenie ulic poprzez projektowane kablowe li-
nie NN, zasilane z istniejņcych (po uprzednim 
dostosowaniu ich do zwiňkszonego obciņşe-
nia) oraz nowych stacji transformatorowych, 
zgodnie z indywidualnymi warunkami przed-
siňbiorstwa energetycznego; 

11. Projektowane linie kablowe i w uzasadnio-
nych przypadkach napowietrzne, niskiego 
napiňcia NN umieszczone zostanņ w pasie 
drogowym (w porozumieniu z zarzņdcņ drogi) 
a zasilanie obiektów odbywań siň bňdzie po-
przez złņcza kablowe z układami pomiaro-
wymi umieszczonymi w granicach działki lub 
złņcza napowietrzne z układami pomiarowy-
mi umieszczonymi w budynkach; 

12. Zakazuje siň nasadzeń pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-

wów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokośń moşe przekraczań 3,0m; 

13. Nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów 
rosnņcych pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi. 

14. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci miejskiej 
na zasadach ustalonych z zarzņdcņ ww. sieci; 

15. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ŝró-
deł, z preferowanym zastosowaniem wyso-
kosprawnych, proekologicznych rozwiņzań. 
Moşliwośń zaopatrzenia w ciepło z miejskiej 
sieci co; 

16. Moşliwośń obsługi telekomunikacyjnej z wy-
korzystaniem istniejņcej w sņsiedztwie sieci - 
poprzez sień kablowņ jako rozwiņzanie doce-
lowe i na zasadach ustalonych z zarzņdcņ sie-
ci. 

Rozdział IX 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 29. 

1. Plan nie dopuszcza, innego niş jest to w nim 
określone, tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uşytkowania terenów, za wyjņt-
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 uşytkowań w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział X 
Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 30. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Przasnysza. 

§ 31. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Przasnyszu: 

mgr Zbigniew Sztuc 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały XXXV/249/2009 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 
z dnia 28 maja 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag do projektu planu 

 
PGE – Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. zgłosiła: 

- uwaga 1 – uwzglňdniono, 

- uwaga 2 – uwzglňdniono, 

- uwaga 3 – uwzglňdniono, 

- uwaga 4 – uwzglňdniono, 

- uwaga 5 – uwzglňdniono czňściowo, gdyş: 

- pojňcie planów szczegółowych nie wystňpuje w aktualnie obowiņzujņcej ustawie z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

- nie mam potrzeby zmiany lokalizacji stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1E, poniewaş § 28 ust. 4 dopuszcza sytuowanie urzņdzeń infrastruktury technicznej w innych miej-
scach niş wskazane na rysunku planu. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Przasnyszu: 

mgr Zbigniew Sztuc 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXV/249/2009 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 
z dnia 28 maja 2009r. 

 
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie 

 
1. Tereny projektowanego zainwestowania wymagajņ wyposaşenia w sieci infrastruktury technicznej dla 

zrealizowania nowego ustalonego planem zagospodarowania. 

2. Ŝródłem finansowania inwestycji zwiņzanych z przystosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabudo-
wy bňdzie budşet gminy – w czňści dotyczņcej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym oraz do-
tacje pochodzņce z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych. Dopuszcza siň moşliwośń 
wykorzystania innych ŝródeł środków finansowych niş wyşej wymienione, w tym równieş finansowania 
inwestycji ze środków prywatnych. 

3. Dopuszcza siň realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej według szczegółowych wa-
runków organizacji, realizacji i współfinansowania tych inwestycji określonych w przepisach odrňbnych 
dotyczņcych partnerstwa publiczno – prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw w zakresie inwe-
stycji. 

4. Uzbrojenie terenu objňtego planem w sieci i urzņdzenia elektroenergetyczne i zwiņzane z zaopatrzeniem 
w gaz realizowane bňdzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne, na warunkach 
określonych przez zarzņdców sieci. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Przasnyszu: 

mgr Zbigniew Sztuc 
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