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UCHWAŁA Nr XXXII/190/09 

RADY GMINY PŁOŃSK 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZATORZE”, 
obejmującego tereny działek położonych we wsiach: Szeromin i Szerominek. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. 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 z póčn. zm.), 
w związku z uchwałą Rady Gminy Płoĉsk: 
nr VI/29/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czćċci miej-
scowoċci Szeromin, Rada Gminy Płoĉsk, 
po stwierdzeniu zgodnoċci ze „Studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Płoĉsk” (uchwała nr 
XXXXIV/212/2002 z dnia 5 lipca 2002r.) postana-
wia, co nastćpuje: 

Rozdział I. 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy „ZATORZE”, obej-
mujący tereny działek połoďonych we wsiach 
Szeromin i Szerominek, z przeznaczeniem na 
zabudowć zagrodową, zabudowć mieszkanio-
wą, usługi, tereny upraw i zieleni nieurządzo-
nej oraz komunikacjć, zwany dalej planem. 

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

a) czćċci tekstowej, stanowiącej treċć niniej-
szej uchwały; 

b) czćċci graficznej, na którą składa sić rysunek 
w sali 1:2000, zwany dalej rysunkiem planu, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

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 naleďą do 
zadaĉ własnych gminy oraz zasady 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 ċrodowiska i przyrody; 

V. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

VI. Komunikacja; 

VII. Infrastruktura techniczna; 

VIII. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 
uďytkowanie terenów; 

IX. Ustalenia koĉcowe. 

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

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

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

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

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

- Prawo ochrony ċrodowiska, 

- Ustawa o odpadach, 

- Prawo wodne, 

- Prawo budowlane, 
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- Ustawa o drogach publicznych, 

- Ustawa o gospodarce nieruchomoċciami, 

- Ustawa o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczpospolitej Polski 

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

5. rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek w skali 1: 2 000, stanowiący integral-
ną czćċć planu i bćdący załącznikiem nr 1 do 
uchwały; 

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

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

8. wskačniku intensywnoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć wartoċć stosunku po-
wierzchni zabudowy na danej działce budow-
lanej, do powierzchni całkowitej tej działki; 

9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na rysun-
ku planu, okreċlającą najmniejszą dopusz-
czalną odległoċć 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 
wejċć do budynków (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeĉ) - 
o głćbokoċci 1,5m i powierzchni zabudowy 
do 6,0m2; 

10. linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć linić bćdącą granicą pomićdzy terenami 
o róďnym sposobie uďytkowania, zagospoda-
rowania lub róďnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róďnej funkcji), w tym równieď po-
mićdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowć; 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi prze-
waďać na danym terenie - nie moďe obejmo-
wać mniej niď 70% powierzchni zabudowy 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 

12. przeznaczeniu uzupełniającym - naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które nie moďe 
przewaďać na danym terenie - nie moďe 
obejmować wićcej niď 30% powierzchni za-

budowy zlokalizowanych na tym terenie bu-
dynków; 

13. maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną iloċć kondygnacji naziemnych bu-
dynku lub nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego przy wejċciu do budynku 
do najwyďszego punktu przekrycia dachu; 

14. usługach uciąďliwych - naleďy przez to rozu-
mieć usługi związane z przedsićwzićciami 
mogącymi znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko, wymagające sporządzenia raportu od-
działywania na ċrodowisko lub dla których 
obowiązek sporządzenia raportu moďe być 
wymagany na podstawie przepisów odrćb-
nych, za wyjątkiem obiektów obsługi tech-
nicznej; 

15. usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć; usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciąďliwego (z wyłą-
czeniem warsztatów obsługi samochodów i 
stacji paliw), administracji i bezpieczeĉstwa 
publicznego, łącznoċci, informacji, nauki i 
oċwiaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-
ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyďszych cha-
rakterze i stopniu uciąďliwoċci, których celem 
jest zaspokajanie potrzeb miejscowej ludno-
ċci, a których funkcjonowanie: 

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

- nie powoduje przekroczenia ďadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciąďliwych oddziaływaĉ na 
ċrodowisko poza zajmowanym terenem 
inwestycji, w rozumieniu przepisów 
ochrony ċrodowiska; 

- nie jest čródłem uciąďliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

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

16. obiekcie obsługi technicznej - naleďy przez to 
rozumieć wszelkie obiekty i urządzenia tech-
niczne niezbćdne dla prawidłowego zaspoka-
jania potrzeb mieszkaĉców, w tym: wszelkie 
zagospodarowanie, zabudowć oraz urządze-
nia infrastruktury technicznej; 
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17. szkodliwym oddziaływaniu na ċrodowisko - 

naleďy przez to rozumieć wszelkie przekracza-
jące dopuszczalne wielkoċci oddziaływanie na 
ċrodowisko w szczególnoċci dotyczące wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania 
oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

18. powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć czeċć działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana, pokryta trwałą roċlinnoċcią, wodą 
powierzchniową a takďe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoďu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 
o powierzchni nie mniejszej niď 10m2; 

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

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

§ 4. 

Celem regulacji zawartych w planie jest okreċle-
nie: 

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

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3. zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4. parametrów i wskačników kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskačników 
intensywnoċci zabudowy; 

5. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

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

7. sposobu i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania terenów; 

8. wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

9. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu 

wartoċci nieruchomoċci na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 5. 

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

1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takďe naraďonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych; 

3. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym. 

§ 6. 

1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleĉ: 

a) granic obszaru objćtego planem; 

b) linii rozgraniczających tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach zago-
spodarowania; 

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

d) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i te-
renów komunikacji okreċlonych odpowied-
nio symbolami literowymi; MN, U.MN, 
U.RM,R.Z, WR, KDL, KDD i KDW. 

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 wskačniku zabudowy, oznaczony 
na rysunku planu symbolem MN; 

2. tereny usług nieuciąďliwych i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o niskim wskačniku 
zabudowy, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem U.MN; 

3. tereny usług i zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych o niskim wskačniku zabu-
dowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 
U.RM; 

4. tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem R.Z; 
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5. tereny istniejących rowów melioracyjnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem WR; 

6. tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDL; 

7. tereny dróg publicznych – drogi klasy dojaz-
dowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDD; 

8. tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW. 

§ 8. 

Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonych symbolami: 

8 MN - pow. ok. 0,45 ha, 

9 MN - pow. ok. 0,45 ha, 

10 MN - pow. ok. 0,52 ha, 

11 MN - pow. ok. 0,95 ha, 

14 MN - pow. ok. 3,05 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Dopuszcza sić utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej oraz przekształcanie jej w 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną; 

3. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak; 
usługi nieuciąďliwe, garaďe, miejsca postojo-
we, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojċcia i dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

4. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

5. Utrzymanie istniejącego zagospodarowania 
terenu i zabudowy, z dopuszczeniem jej prze-
budowy i budowy nowych obiektów ċciċle 
związanych z funkcją terenu; 

6. Zagospodarowanie 50% powierzchni działki 
budowlanej jako biologicznie czynnej; 

7. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej); 

8. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji in-
westycji naleďy uwzglćdnić przepisy odrćbne, 
mićdzy innymi wynikające z sąsiedztwa w/w 
zabudowy; 

9. Obsługć komunikacyjną od istniejącej ul. 
Młodzieďowej (w ciągu drogi powiatowej nr 
3021W) na dotychczasowych zasadach, oraz 
poprzez drogć gminną 01KDL i drogć dojaz-
dową 02 KDD. Planowana modernizacja i 
przedłuďenie drogi 02 KDD oraz realizacja 
nowych dróg 04 KDW i 05 KDW zapewni wła-
ċciwe powiązanie z układem drogowym w 
regionie, zgodnie z rysunkiem planu; 

10. Nieprzekraczalną linić zabudowy od dróg w 
odległoċci 5,0 od linii rozgraniczających te te-
reny, zgodnie z rysunkiem planu; 

11. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o wysokoċci do 2 kondygnacji na-
ziemnych, z poddaszami uďytkowymi, z da-
chami o kącie nachylenia połaci 30-45° pokry-
tymi dachówką ceramiczną lub materiałami 
dachówkopodobnymi, kalenicami na wyso-
koċci maksimum 10,0m nad poziom istnieją-
cego terenu. Poziom posadowienia posadzki 
parteru - maksimum 0,60m nad poziom tere-
nu przy wejċciu do budynku; 

12. Zabudowa garaďowa i gospodarcza moďe być 
realizowana jako wolnostojąca (1 kondygna-
cja o maksymalnej wysokoċci 7,0m), wbudo-
wana lub zespolona z bryłą budynku miesz-
kalnego, z uwzglćdnieniem pozostałych usta-
leĉ okreċlonych w pkt 11; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna |NN 0,4kV, 
sieć wodociągowa, linia telekomunikacyjna). 
Wszelkie działania z nimi związane naleďy 
wykonywać w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarządcą sieci; 

14. Przy zagospodarowaniu terenów 9 MN i 10 
MN ustala sić koniecznoċć uwzglćdnienia na-
powietrznej linii elektroenergetycznej SN 
15kV - nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoċci minimum 6,0m. od osi w/w linii, 
zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze od-
działywania w/w linii obowiązuje zakaz lokali-
zacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowć gospodarczą i garaďe dopuszcza 
sić po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą 
likwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii 
15kV; 

15. Uwzglćdniając sąsiedztwo jednotorowej nie-
zelektryfikowanej linii kolejowej nr 27 (relacji 
Nasielsk – Toruĉ Wschodni) ustala sić, na 
podstawie badaĉ przeprowadzonych na w/w 
linii kolejowej w miejscowoċci Lipno, nastć-
pującą strefć uciąďliwoċci akustycznej: 
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- okreċlona izofoną 50dB(A) dla pory dzien-
nej i sićgającą 120,0m od osi torowiska 
(dotyczy terenu 11 MN); 

- okreċlona izofoną 50dB(A) dla pory dzien-
nej i sićgającą 120,0m od osi torowiska 
(dotyczy terenu 14 MN); 

16. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek 
zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca postojo-
we dla samochodów na 1 lokal mieszkalny 
(wliczając w to miejsce w garaďu) w ramach 
terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

17. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją te-
renu. 

18. Dla funkcji usługowych obowiązek zapewnie-
nia jako minimum: 

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

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

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

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

nie mniej jednak niď w iloċci okreċlonej w pkt 
a, b lub c; 

19. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek 
zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca postojo-
we dla samochodów na 1 lokal mieszkalny 
(wliczając w to miejsce w garaďu); 

20. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,60m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczającej 
terenu, wykonane z trwałych materiałów (z 
wyłączeniem ogrodzeĉ betonowych, stali ďe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

21. Kaďda działka musi posiadać miejsce (w ra-
mach ogrodzeĉ poszczególnych działek lub 
jako lub osłonićte, zadaszone, na wydzielo-
nych placykach gospodarczych, z zapewnioną 
obsługą komunikacyjną) na oddzielnie ozna-
czone pojemniki do selektywnej zbiórki od-
padów; 

22. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów utwardzone ma-
teriałami trwałymi (np. płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

23. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić: 

dla terenu 8 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 9 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 10 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 11 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 14 MN w wysokoċci 15%. 

§ 9. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych symbolami: 

1 MN - pow. ok. 0,24 ha, 

2 MN - pow. ok. 0,72 ha, 

6 MN - pow. ok. 0,92 ha, 

7 MN - pow. ok. 1,90 ha, 

12 MN - pow. ok. 0,76 ha, 

13 MN - pow. ok. 0,74 ha, 

15 MN - pow. ok. 1,43 ha, 

16 MN - pow. ok. 0,12 ha, 

17 MN - pow. ok. 0,43 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na zabu-
dowć mieszkaniową jednorodzinną, o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej, takiej jak: garaďe, miejsca postojo-
we dla samochodów, infrastruktura technicz-
na, budynki gospodarcze, dojċcia, dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura; 

3. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

4. Dopuszcza sić moďliwoċć lokalizacji usług 
nieuciąďliwych 

5. Obsługć komunikacyjną od istniejącej ul. 
Młodzieďowej (w ciągu drogi powiatowej nr 
3021W), poprzez drogć gminną 01KDL oraz 
czćċciowo drogi dojazdowe 02 KDD i 03 
KDD). Planowana modernizacja i przedłuďenie 
drogi 02 KDD oraz realizacja nowych dróg: 04 
KDW, 05 KDW i 06 KDW zapewni właċciwe 
powiązanie z układem drogowym w regionie, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczo-
nych pod zainwestowanie, połoďonych po-
mićdzy drogami a uďytkami rolnymi, ustala 
sić obowiązek zapewnienia dojazdu do tych 
terenów rolnych; 
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7. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 

znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej); 

8. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalną powierzchnić wydziela-
nej działki ustala sić na 800m2, maksymalną 
powierzchnić wydzielanej działki na 1500m2 a 
szerokoċć frontu działki minimum 20,0m; 

9. Zagospodarowanie 50% powierzchni działki 
budowlanej jako biologicznie czynnej; 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w odległoċci: 

- 20,0m od granicy obszaru kolejowego (li-
nia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruĉ 
Wschodni) - tereny 12 MN, 13 MN, 15 MN 
i 17 MN; 

- 10,0m od linii rozgraniczających drogi lo-
kalnej 01KDL (tereny 1 MN, 2 MN i 7 MN); 

- 5,0m od linii rozgraniczających dróg do-
jazdowych i wewnćtrznych; 

11. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN 0,4kV, 
sieć wodociągowa, linia telekomunikacyjna). 
Wszelkie działania z nimi związane naleďy 
wykonywać w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarządcą sieci; 

12. Przy zagospodarowaniu terenów 6 MN i 7 
MN ustala sić koniecznoċć uwzglćdnienia na-
powietrznej linii elektroenergetycznej SN 
15kV - nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoċci minimum 6,0m. od osi w/w linii, 
zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze od-
działywania w/w linii obowiązuje zakaz lokali-
zacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowć gospodarczą i garaďe dopuszcza 
sić po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą 
likwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii 
15kV; 

13. Uwzglćdniając sąsiedztwo jednotorowej nie-
zelektryfikowanej linii kolejowej nr 27 (relacji 
Nasielsk – Toruĉ Wschodni) ustala sić, na 
podstawie badaĉ przeprowadzonych na w/w 
linii kolejowej w miejscowoċci Lipno, nastć-
pujące strefy uciąďliwoċci akustycznej: 

- okreċlona izofoną 60dB(A) dla pory dzien-
nej i sićgającą 50,0m od osi torowiska (do-
tyczy terenów: 12 MN, 13 MN, 17 MN i 
21 MN); 

- okreċlona izofoną 50dB(A) dla pory dzien-
nej i sićgającą 120,0m od osi torowiska 
(dotyczy terenów: 12 MN, 13 MN, 15 MN, 
16 MN i 17 MN); 

14. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej wolno-
stojącej o wysokoċci do 2 kondygnacji na-
ziemnych, z dachami o kącie nachylenia poła-
ci 30 - 45° pokrytymi dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi, kale-
nicami na wysokoċci maksimum 10,0m nad 
poziom istniejącego terenu. Poziom posado-
wienia posadzki parteru - maksimum 0,60m 
nad poziom terenu przy wejċciu do budynku; 

15. Zabudowa usługowa, garaďowa i gospodar-
cza moďe być realizowana jako wolnostojąca 
(1 kondygnacja o maksymalnej wysokoċci 
7,0m), wbudowana lub zespolona z bryłą bu-
dynku mieszkalnego, z uwzglćdnieniem po-
zostałych ustaleĉ okreċlonych w pkt 13; 

16. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją te-
renu. 

17. Dla funkcji usługowych obowiązek zapewnie-
nia jako minimum: 

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

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

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

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

nie mniej jednak niď w iloċci okreċlonej w pkt 
a, b lub c; 

18. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek 
zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca postojo-
we dla samochodów na 1 lokal mieszkalny 
(wliczając w to miejsce w garaďu); 

19. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,60m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczającej 
terenu, wykonane z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem ogrodzeĉ betonowych, stali 
ďebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 

20. Kaďda działka musi posiadać miejsce (w ra-
mach ogrodzeĉ poszczególnych działek lub 
jako lub osłonićte, zadaszone, na wydzielo-
nych placykach gospodarczych, z zapewnioną 
obsługą komunikacyjną) na oddzielnie ozna-
czone pojemniki do selektywnej zbiórki od-
padów; 
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21. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miejsca 

postojowe dla samochodów utwardzone ma-
teriałami trwałymi (np. płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

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

dla terenu 1 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 2 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 6 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 7 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 12 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 13 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 15 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 16 MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 17 MN w wysokoċci 15%. 

§ 10. 

Dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych symbolami: 

4 U.MN - pow. ok. 0,30 ha, 

5 U.MN - pow. ok. 0,48 ha, 

18 U.MN - pow. ok. 0,40 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe na realizacjć 
usług nieuciąďliwych i zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o niskim wskačniku in-
tensywnoċci zabudowy; 

2. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak; ga-
raďe, miejsca postojowe, infrastruktura tech-
niczna, budynki gospodarcze, dojċcia i dojaz-
dy, ogrodzenia i mała architektura; 

3. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

4. Obsługć komunikacyjną od istniejącej ul. 
Młodzieďowej (w ciągu drogi powiatowej nr 
3021W), poprzez drogć gminną 01KDL oraz 
czćċciowo drogi dojazdowe 02 KDD i 03 
KDD). Planowana modernizacja i przedłuďenie 
drogi 02 KDD zapewni właċciwe powiązanie z 
układem drogowym w regionie, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

5. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej). 
Wymagana lokalizacja inwestycji o niskiej 

wodochłonnoċci, nowoczesnych technolo-
giach i małej iloċci odpadów i ċcieków; 

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

7. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalną powierzchnić wydziela-
nej działki ustala sić na 1000m2 a szerokoċć 
frontu działki minimum 20,0m; 

8. Zagospodarowanie 50% powierzchni działki 
budowlanej jako biologicznie czynnej; 

9. Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w odległoċci: 

- 20,0m od granicy obszaru kolejowego (li-
nia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruĉ 
Wschodni) - teren 18 U.MN; 

- 10,0m od linii rozgraniczających drogi lo-
kalnej 01 KDL - tereny 4 U.MN i 5 U.MN; 

- 5,0m od linii rozgraniczających dróg do-
jazdowych i wewnćtrznych; 

10. Realizacjć zabudowy usługowej o wysokoċci 
do 2 kondygnacji naziemnych, maksymalnej 
wysokoċci 12,0m od poziomu terenu do naj-
wyďszego punktu pokrycia i poziomie posa-
dowienia posadzki parteru - maksimum 
1,20m nad poziom terenu przy wejċciu do 
budynku; 

11. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o wysokoċci do 2 kondygnacji na-
ziemnych, dachami o kącie nachylenia połaci 
30 - 45° pokrytymi dachówką ceramiczną lub 
materiałami dachówkopodobnymi, kalenica-
mi na wysokoċci maksimum 12,0m nad po-
ziom istniejącego terenu. Poziom posado-
wienia posadzki parteru - maksimum 0,60m 
nad poziom terenu przy wejċciu do budynku; 

12. Zabudowa garaďowa i gospodarcza moďe być 
realizowana jako wolnostojąca, wbudowana 
lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego 
(jako 1 kondygnacja o maksymalnej wysoko-
ċci - 7,0m), z uwzglćdnieniem pozostałych 
ustaleĉ okreċlonych w pkt 11; 

13. Teren naleďy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska, okre-
ċlających dopuszczalny poziom hałasu; 
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14. Uwzglćdniając sąsiedztwo jednotorowej nie-

zelektryfikowanej linii kolejowej nr 27 (relacji 
Nasielsk – Toruĉ Wschodni) ustala sić, na 
podstawie badaĉ przeprowadzonych na w/w 
linii kolejowej w miejscowoċci Lipno, nastć-
pujące strefy uciąďliwoċci akustycznej: 

- okreċlona izofoną 60dB(A) dla pory dzien-
nej i sićgającą 50,0m od osi torowiska (do-
tyczy całoċci terenu 18 U.MN); 

- okreċlona izofoną 50dB(A) dla pory dzien-
nej i sićgającą 120,0m od osi torowiska 
(dotyczy całoċci terenu 18 U.MN); 

15. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją te-
renu. 

16. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiązek 
zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca postojo-
we dla samochodów na 1 lokal mieszkalny 
(wliczając w to miejsce w garaďu); 

17. Zagospodarowanie miejsc postojowych dla 
samochodów jako „zielone parkingi” z nie 
mniej niď jednym drzewem na kaďde 4 miej-
sca postojowe; 

18. Dla funkcji usługowych obowiązek zapewnie-
nia jako minimum: 

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

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

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

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

nie mniej jednak niď w iloċci okreċlonej w 
pkt a, b lub c; 

19. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,60m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczającej 
terenu, wykonane z trwałych materiałów (z 
wyłączeniem ogrodzeĉ betonowych, stali ďe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

20. Kaďda działka musi posiadać miejsce (jako 
element ogrodzenia działki, jako wbudowane 
w budynek lub jako osłonićte, zadaszone, na 
wydzielonych placykach gospodarczych, z 
zapewnioną obsługą komunikacyjną) na od-
dzielnie oznaczone pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

21. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-

wietrzna linia elektroenergetyczna NN 0,4kV, 
sieć wodociągowa, linia telekomunikacyjna). 
Wszelkie działania z nimi związane naleďy 
wykonywać w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarządcą sieci; 

22. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów utwardzone ma-
teriałami trwałymi (np. płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

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

dla terenu 4 U.MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 5 U.MN w wysokoċci 15%, 

dla terenu 18 U.MN w wysokoċci 15%. 

§ 11. 

Dla terenu usług i zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym, oznaczonego symbolem: 

3 U.RM - pow. ok. 0,75 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cjć usług obsługi rolnictwa i zabudowy za-
grodowej w gospodarstwie rolnym o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Dopuszcza sić utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej oraz przekształcanie jej w 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną; 

3. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak; ga-
raďe, miejsca postojowe, infrastruktura tech-
niczna, budynki gospodarcze, dojċcia i dojaz-
dy, ogrodzenia i mała architektura; 

4. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

5. Utrzymanie istniejącego zagospodarowania 
terenu i zabudowy, z dopuszczeniem jej prze-
budowy i budowy nowych obiektów ċciċle 
związanych z funkcją terenu; 

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

7. Obsługć komunikacyjną od istniejącej 
ul. Młodzieďowej (w ciągu drogi powiatowej 
nr 3021W), poprzez drogć gminną 01KDL oraz 
drogć dojazdową 03 KDD, zgodnie z rysun-
kiem planu; 
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8. Zagospodarowanie 25% powierzchni działki 

budowlanej jako biologicznie czynnej; 

9. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoċci 
5,0m od linii rozgraniczającej; 

10. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN 0,4kV, 
sieć wodociągowa, linia telekomunikacyjna). 
Wszelkie działania z nimi związane naleďy 
wykonywać w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarządcą sieci; 

11. Realizacjć zabudowy usługowej o maksymal-
nej wysokoċci 12,0m od poziomu terenu do 
najwyďszego punktu pokrycia i poziomie po-
sadowienia posadzki parteru maksimum 
1,20m nad poziom terenu przy wejċciu do 
budynku; 

12. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej o wyso-
koċci do 2 kondygnacji naziemnych, z da-
chami o kącie nachylenia połaci 30 - 45° po-
krytymi dachówką ceramicznąlub materiała-
mi dachówkopodobnymi, kalenicami na wy-
sokoċci maksimum 12,0m nad poziom istnie-
jącego terenu. Poziom posadowienia posadz-
ki parteru - maksimum 0,60m nad poziom te-
renu przy wejċciu do budynku; 

13. Zabudowa garaďowa i gospodarcza moďe być 
realizowana jako wolnostojąca, wbudowana 
lub zespolona z bryłą budynku mieszkalnego 
(jako 1 kondygnacja o maksymalnej wysoko-
ċci - 7,0m), z uwzglćdnieniem pozostałych 
ustaleĉ okreċlonych w pkt 12; 

14. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją te-
renu; 

15. Dla funkcji usługowych obowiązek zapewnie-
nia jako minimum: 

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

b) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uďytkowej usług innych, 

c) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niď w iloċci okreċlonej w pkt 
a lub b; 

16. Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapew-
nienia nie mniej niď 2 miejsca postojowe dla 
samochodów na 1 lokal mieszkalny (wliczając 
w to miejsce w garaďu); 

17. Teren naleďy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska, okre-
ċlających dopuszczalny poziom hałasu; 

18. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,60m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczającej 
terenu, wykonane z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem ogrodzeĉ betonowych, stali 
ďebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 

19. Działka musi posiadać miejsce (jako wbudo-
wane w budynek lub jako osłonićte, zadaszo-
ne, na wydzielonych placykach gospodar-
czych, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) 
na oddzielnie oznaczone pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów; 

20. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów utwardzone ma-
teriałami trwałymi (np. płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

21. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić w wysokoċci 15%. 

§ 12. 

Dla terenów rolnych oznaczonych symbolami: 

19R.Z - pow. ok. 7,95ha, 

20R.Z - pow. ok. 14,75ha, 

21R.Z - pow. ok. 9,58ha, 

22R.Z - pow. ok. 9,73ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie - pod uprawy polowe, łąki, pa-
stwiska, zadrzewienia i zakrzewienia ċródpolne 
oraz naturalną zieleĉ wzdłuď cieków wodnych, 
dróg itp. 

2. Dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) obiektów gospodarczych związanych z ho-
dowlą i produkcją rolną (w tym moďliwoċć 
lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla 
gospodarstw wielkoċci powyďej 1,00 ha, 

b) zbiorników wodnych, 

c) urządzeĉ melioracji i małej retencji i urzą-
dzeĉ przeciwpowodziowych, 

d) terenów zieleni i ogródków działkowych, 

e) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

f) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludnoċci i rolnictwa. 
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3. Koniecznoċć uwzglćdnienia istniejącej napo-

wietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV 
przy zagospodarowaniu terenów 20R.Z i 21R.Z; 

4. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoċć 
uwzglćdnienia istniejących cieków wodnych, 
rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 26, 
pkt 5,6; 

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

§ 13. 

Dla terenów urządzeĉ melioracyjnych, oznaczo-
nych symbolami: 

23 WR - pow. ok. 0,12ha, 

24 WR - pow. ok. 0,33ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istnie-
jących odkrytych rowów melioracyjnych; 

2. Wszelkie działania związane z przebudową i 
modernizacją w/w rowów melioracyjnych mu-
szą być prowadzone w uzgodnieniu z właċci-
wym zarządcą urządzeĉ melioracyjnych, 
uwzglćdniając ustalenia zawarte w § 26, 
pkt 5,6; 

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

§ 14. 

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

Rozdział III. 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 15. 

Ustala sić nastćpujące ogólne zasady kształtowa-
nia ładu przestrzennego; 

1. Ukształtowanie przestrzeni publicznej o charak-
terze zespołu usługowego przy skrzyďowaniu 
drogi lokalnej 01 KDL z drogą dojazdową 02 
KDD, w oparciu o tereny usług i zabudowy 
mieszkaniowej; 

2. Poprawa połączenia komunikacyjnego poprzez 
usprawnienie połączenia dwóch zespołów za-
budowy (planowany odcinek drogi 02 KDD 
wzdłuď linii kolejowej) oraz zapewnienie istnie-
jącym i planowanym drogom dojazdowym 

standardów właċciwych dla dróg danej klasy 
(drogi 02 KDD i 03 KDD); 

3. Minimalny kąt połoďenia granic wydzielanych 
działek w stosunku do pasa drogowego - 70°; 

4. Plan okreċla zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

a) wyklucza sić umieszczanie reklam w miej-
scach i w sposób zastrzeďony dla znaków 
drogowych lub w sposób utrudniający ich 
odczytanie oraz na elewacjach budynków w 
sposób zakłócający kompozycjć architekto-
niczną elewacji; 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w 
liniach rozgraniczających dróg publicznych; 

c) zakaz lokalizacji reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych w linii ogrodzenia o po-
wierzchni przekraczającej 2m² na jeden znak 
lub reklamć; 

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

e) tablice i urządzenia reklamowe nie mogą 
mieć wićcej niď 5,00m wysokoċci; 

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

g) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków in-
formacyjno-plastycznych o powierzchni 
wićkszej niď 0,5m² wymaga uzgodnienia z 
właċciwymi organami Urzćdu Gminy; 

h) umieszczenie reklamy w formie transparen-
tu nad pasem drogowym wymaga kaďdora-
zowo zgody właċciwego w sprawie organu 
Urzćdu Gminy, wydanej na okres nie dłuď-
szy niď 30 dni; 

i) właċciciel reklamy lub znaku informacyjno-
plastycznego zobowiązany jest do utrzyma-
nia go w naleďytym stanie technicznym i es-
tetycznym. 

Rozdział IV. 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 16. 

W zakresie ochrony ċrodowiska ustala sić: 

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

wadzenia działalnoċci usługowej mogącej po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów hałasu i zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego poza terenem działki budow-
lanej, do której inwestor posiada tytuł prawny. 
Wyznaczone niniejszym planem tereny pod 
wzglćdem dopuszczalnego poziomu hałasu na-
leďy traktować jako tereny zabudowy mieszka-
niowej w rozumieniu przepisów ochrony ċro-
dowiska; 

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

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

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

6. Zasadć maksymalnego stosowania zadrzewieĉ 
i zakrzewieĉ na wyznaczonych planem tere-
nach, w ich czćċci biologicznie czynnej. 

§ 17. 

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 
zieleĉ przydroďna; 

2. Utrzymanie istniejących cieków i otwartych 
rowów jako elementów systemu melioracji dla 
tego terenu; 

3. Ochronć i utrzymanie w maksymalnym stopniu 
istniejących zadrzewieĉ, zakrzewieĉ, 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-
czeĉstwa; 

5. Przeznaczenie nieutwardzonej powierzchni 
terenu działek budowlanych na urządzenie zie-
leni: zadrzewienia, zakrzewienia, grupy zieleni, 
pojedyncze drzewa oraz zieleĉ 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 kaďdej działki budowla-
nej został okreċlony w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów. 

Rozdział V. 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 18. 

1. Dopuszcza sić realizacjć celów publicznych na 
terenach oznaczonych na rysunku planu od-
powiednio symbolem U.MN. 

Rozdział VI. 
Komunikacja 

§ 19. 

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

1. KDL - drogi lokalne klasy L; 

2. KDD - drogi dojazdowe klasy D. 

§ 20. 

Dla terenów dróg publicznych, ustala sić: 

1. Przeznaczenie na urządzenie dróg publicznych; 

2. Powiązanie komunikacyjne z zewnćtrznym 
układem komunikacyjnym gminy poprzez 
układ dróg publicznych (lokalna 01 KDL, drogi 
dojazdowe 02 KDD i 03 KDD) oraz dróg we-
wnćtrznych (04 KDW - 06 KDW). Planowane 
drogi publiczne zapewniają połączenie z drogą 
powiatową nr 3021 W (ul. Młodzieďowa na te-
renie miasta Płoĉsk); 

3. Pozostawienie przynajmniej 5% powierzchni 
terenu dróg jako terenu biologicznie czynnego; 

4. Moďliwoċć poprowadzenia w obrćbie linii roz-
graniczających elementów infrastruktury tech-
nicznej, które nie spowodują zmniejszenia 
trwałoċci obiektów drogowych i nie bćdą sta-
nowić zagroďenia bezpieczeĉstwa ruchu dro-
gowego; 

5. Tereny dróg muszą być oċwietlone w sposób 
właċciwy dla klasy drogi; 

6. Drogi powinny być wyposaďone w chodnik lub 
pobocza utwardzone; 

7. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-
wierzchni ulic i chodników w sposób umoďli-
wiający bezpieczne korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo; 
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8. Tereny znajdujące sić w zasićgu systemu kana-

lizacji deszczowej lub ogólnospławnej muszą 
być wyposaďone w tć kanalizacjć a zrzuty wód 
opadowych powinny posiadać urządzenia pod-
czyszczające; 

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

§ 21. 

Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej, ozna-
czonego w planie symbolem:  

01 KDL – pow. ok. 0,67 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu na urządzenie istniejącej 
drogi publicznej klasy lokalnej; 

2. Wyznaczenie terenu na realizacjć drogi o sze-
rokoċci ok.10,0m w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Szerokoċć jezdni jako nie mniejszą niď 6,0m; 

4. Wyposaďenie drogi w chodniki, ċcieďki rowe-
rowe lub ciągi pieszo-rowerowe; 

5. Realizacjć ċcieďek rowerowych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 

§ 22. 

Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczonych w planie symbolami: 

02 KDD - pow. ok. 1,20ha, 

03 KDD - pow. ok. 0,07ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów na urządzenie dróg 
publicznych klasy dojazdowej; 

2. Wyznaczenie terenów na realizacjć dróg o sze-
rokoċci 10,0m w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Realizacjć przekrycia rowu melioracyjnego 24 
WR w związku z realizacją odcinka drogi dojaz-
dowej 02 KDD wzdłuď linii kolejowej musi być 
prowadzona w uzgodnieniu z właċciwym za-
rządcą urządzeĉ melioracyjnych, uwzglćdnia-
jąc ustalenia zawarte w § 26, pkt 5,6; 

4. Moďliwoċć lokalizacji stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV na terenie drogi dojazdowej 02 
KDD (w miejscu jej poszerzenia przy linii kole-
jowej i w sąsiedztwie granicy gruntów wsi Sze-
rominek); 

5. Szerokoċć jezdni jako nie mniejszą niď 5,0 m; 

6. Wyposaďenie dróg w chodniki lub pobocza 
utwardzone. 

 

§ 23. 

Jako uzupełniającą sieć komunikacji drogowej 
terenu planu ustala sić tereny dróg wewnćtrz-
nych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i 
oznaczone symbolem KDW. 

§ 24. 

Dla terenów dróg wewnćtrznych, oznaczonych 
symbolami: 

04 KDW - pow. ok. 0,23 ha, 

05 KDW - pow. ok. 0,07 ha, 

06 KDW - pow. ok. 0,04 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów na urządzenie dróg 
wewnćtrznych KDW o znaczeniu dojazdo-
wym; 

2. Wyznaczenie terenów z przeznaczeniem na 
realizacjć dróg wewnćtrznych o szerokoċci 
8,0m (droga 04 KDW) oraz 10,0 m (drogi 05 
KDW i 06 KDW) w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Szerokoċć jezdni jako nie mniejszą niď 4,5m; 

4. Powiązanie z zewnćtrznym układem drogo-
wym poprzez włączenie do istniejącego i pla-
nowanego układu dróg publicznych, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

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

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

7. Pozostawienie przynajmniej 5% powierzchni 
terenu dróg jako terenu biologicznie czynny; 

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

9. Tereny muszą być wyposaďone w oċwietle-
nie; 
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10. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-

centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 25. 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz 
tereny dróg wewnćtrznych i ewentualnych ciągów 
pieszo-jezdnych moďna równieď wydzielać i kształ-
tować w zaleďnoċci od potrzeb, na terenach funk-
cjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie z 
ustaleniami planu i przepisami odrćbnymi. 

Rozdział VII. 
Infrastruktura techniczna 

§ 26. 

Ustala sić zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

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

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) gazową, 

e) elektroenergetyczną, 

f) telekomunikacyjną. 

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

3. Wykonanie planowanych sieci i przyłączy 
infrastruktury technicznej jako podziemnych, 
od istniejących w sąsiedztwie sieci, w grani-
cach linii rozgraniczających ulic, w uzgodnie-
niu z zarządcą ulic. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ 
infrastruktury technicznej na terenach nie 
przeznaczonych na cele publiczne, po 
uprzednim uzyskaniu zgody i na warunkach 
ustalonych z właċcicielem gruntu i pod wa-
runkiem zachowania innych ustaleĉ planu 
oraz przepisów odrćbnych; 

4. Realizacja poszczególnych urządzeĉ infra-
struktury technicznej musi być poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu tech-
nicznego uwzglćdniającego wzajemne wy-
magane odległoċci mićdzy sieciami, która za-
kłada kompleksowe wyposaďenie poszcze-
gólnych ulic (przewidziane w planie elementy 
infrastruktury technicznej, nawierzchnie, 
chodniki, oċwietlenie) przekazywanych do 
uďytkowania; 

5. Wszelkie działania związane z przebudową i 
modernizacją urządzeĉ melioracyjnych (pro-
jekt i jego realizacja) na terenie objćtym pla-
nem muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 
właċciwym zarządcą urządzeĉ melioracyj-
nych; 

6. Dla terenów połoďonych w granicach zasićgu 
istniejących urządzeĉ melioracyjnych plan 
ustala: 

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

- projekt budowlany planowanej inwestycji, 
przed wydaniem pozwolenia na budowć, 
winien być uzgodniony z właċciwym za-
rządcą urządzeĉ melioracyjnych. Po zmia-
nie sposobu uďytkowania zmeliorowanych 
gruntów rolnych naleďy wystąpić o wykre-
ċlenie z ewidencji urządzeĉ melioracji 
szczegółowych powierzchni zajćtych na 
cele pozarolnicze; 

- obowiązek zachowania i utrzymania droď-
noċci istniejących odkrytych rowów od-
wadniających 23 WR i 24 WR; 

- zakaz grodzenia nieruchomoċci przyle-
głych do istniejących rowów otwartych w 
odległoċci mniejszej niď 3,00 m od krawć-
dzi rowu w celu umoďliwienia ich prawi-
dłowej eksploatacji i konserwacji; 

- zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-
wych w odległoċci mniejszej niď 10,0m od 
granicy rowu, zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Zaopatrzenie w wodć (w tym takďe dla celów 
przeciwpoďarowych) z istniejącej w sąsiedz-
twie sieci wodociągowej. Kaďda działka po-
winna posiadać przyłącze wodociągowe 
umoďliwiające pobór wody zgodny z funkcją i 
sposobem zagospodarowania działki; 

8. Ustala sić jako rozwiązanie docelowe wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej. Do czasu realiza-
cji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sić groma-
dzenie ċcieków w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, okresowo opróďnianych, w 
porozumieniu z gminnymi słuďbami komu-
nalnymi; 

9. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
ċcieków związanych z usługami i produkcją 
naleďy uzgodnić na etapie projektu inwestycji 
z właċciwymi słuďbami ochrony ċrodowiska i 
ochrony sanitarnej (SANEPID), w porozumie-
niu z gminnymi słuďbami komunalnymi; 
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10. Odprowadzenie wód opadowych docelowo 

do systemu kanalizacji deszczowej. Jako roz-
wiązanie przejċciowe - powierzchniowo, w 
granicach działki; 

11. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 
ċmieci w sposób i na warunkach okreċlonych 
indywidualnie przez gminne słuďby komunal-
ne; 

12. Gospodarka odpadami – ustala sić koniecz-
noċć segregacji odpadów w ramach poszcze-
gólnych terenów (naleďy przewidzieć miejsca 
na pojemniki, związane z selektywną zbiórką 
odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz na 
spełniające wymogi ochrony ċrodowiska 
składowisko, w sposób zgodny z przepisami 
odrćbnymi na zasadach okreċlonych indywi-
dualnie przez gminne słuďby komunalne; 

13. Zaopatrzenie w energić elektryczną i oċwie-
tlenie ulic poprzez projektowane kablowe li-
nie niskiego napićcia NN, zasilane z istnieją-
cych (po uprzednim dostosowaniu ich do 
zwićkszonego obciąďenia) oraz nowych stacji 
transformatorowych, zgodnie z indywidual-
nymi warunkami właċciwego zarządcy sieci; 

14. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napićcia NN w liniach rozgraniczających dróg 
(w porozumieniu z zarządcą drogi) a zasilanie 
obiektów odbywać sić bćdzie poprzez złącza 
kablowe z układami pomiarowymi umiesz-
czonymi w granicach działki; 

15. Zachowanie przebiegu istniejących linii elek-
troenergetycznych SN oraz NN. W przypadku 
budowy nowych, przebudowy lub rozbudowy 
na terenie opracowania plan zakłada prze-
prowadzenie ww. linii kablem podziemnym w 
liniach rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu 
i na warunkach właċciwego zarządcy sieci; 

16. Zachowanie strefy bezpieczeĉstwa od napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych ċred-
niego napićcia SN 15 kV, obejmującej pas te-
renu o szerokoċci 6,0m w obie strony od osi 
linii. W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej w jej 
granicach a zabudowć gospodarczą i garaďe 
dopuszcza sić po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zarządzającego liniami elektroenergetyczny-
mi; 

17. Moďliwoċć lokalizacji stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV na terenie drogi dojazdowej 

02 KDD (w miejscu jej poszerzenia przy linii 
kolejowej i w sąsiedztwie granicy gruntów 
wsi Szerominek); 

18. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci miejskiej 
na zasadach ustalonych z zarządcą ww. sieci; 

19. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych čró-
deł, z zastosowaniem wysokosprawnych, 
proekologicznych rozwiązaĉ; 

20. Moďliwoċć obsługi telekomunikacyjnej z wy-
korzystaniem istniejącej w sąsiedztwie sieci - 
poprzez sieć kablową jako rozwiązanie doce-
lowe i na zasadach ustalonych z właċciwym 
zarządcą sieci. 

21. Zabezpieczenie awaryjnej łącznoċci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczą-
cych spraw obronnoċci kraju i ochrony lud-
noċci. 

Rozdział VIII. 
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  

i użytkowanie terenów 

§ 27. 

1) Plan nie dopuszcza, innego niď jest to w nim 
okreċlone, tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania 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 okreċlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moďna je tymczasowo uďytkować w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział IX. 
Ustalenia końcowe 

§ 28. 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Płoĉsk. 

§ 29. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Płoĉsk: 

Włodzimierz Kędzik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXII/190/09 

Rady Gminy Płoĉsk 
z dnia 5 czerwca 2009r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów połoďonych we wsiach Szeromin i Szerominek „Zatorze” gmina Płoĉsk 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 

uwzglćdniona 
Uwaga 

nieuwzglćdniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 25.03.2009r. Andrzej i Maria Machaj 

Szeromin 12 
09-100 Płoĉsk 

- rozszerzenie terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzin-
nej o na głćbokoċć 80m od drogi 
na całej szerokoċci działki 
- zaprojektowanie drogi dojaz-
dowej przez działkć nr 96/1 i cała 
szerokoċć działki nr 97/2 

dz. nr 97/2 - teren nie zostaje rozszerzony ze 
wg na koniecznoċć ponownych 
wyłączeĉ 
 
- ze wzglćdu na brak rozszerzenia 
nie ma koniecznoċci wydzielania 
dróg 

- 
 
 
 
 
- 

tak 
 
 
 
 

tak 

2. 26.03.2009r. Halina Wójcik 
ul. Nałkowskiej 1 

09-100 Płoĉsk 

- rozszerzenie terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na głćbokoċć 80m od drogi 
na całej szerokoċci działki 
- zaprojektowanie drogi dojaz-
dowej przez działkć nr 96/1 i cała 
szerokoċć działki nr 97/2 

dz. nr 96/1 - teren nie zostaje rozszerzony ze 
wg na koniecznoċć ponownych 
wyłączeĉ 
 
- ze wzglćdu na brak rozszerzenia 
nie ma koniecznoċć wydzielania 
dróg 

- 
 
 
 
 
- 

tak 
 
 
 
 

tak 

Przewodniczący Rady Gminy Płoĉsk: 
Włodzimierz Kędzik 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXII/190/09 

Rady Gminy Płoĉsk 
z dnia 5 czerwca 2009r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Płoĉsk rozstrzyga, co na-
stćpuje: 
 

Lp. Inwestycje z zakresu  
infrastruktury technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 
Forma: 

1- zadania 
krótkookresowe 
2- zadanie wieloletnie 

Odpowiedzialni za 
realizacje współpracujący: 

1-wójt, burmistrz, prezydent 
2- wykonawca 
3- pracownik urzćdu 
właċciwy do spraw 
infrastruktury 
4- inne 

Prognozowane čródła 
finansowania 

1- dochody własne 
2- dotacje 
3- kredyty, poďyczki 
4- obligacje komunalne 
5- inne 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finanso-

waniu zadania 
1- właċciciele 
nieruchomoċci 
2- fundacje i organizacje 
wspomagające 
3- inwestorzy zewnćtrzni 
4- inne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Drogi 

publiczne 
Wykup terenów 2 1,3,4 1,3,5 x 

2. Budowa 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
3. Pozostałe wodociągi 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
4. kanalizacja 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
5. Gospodarka 

odpadami 
2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 

6. elektroenergetyka 2 4 5 1,4 
7. gazownictwo 2 4 5 1,4 

* wiersze nr 1 - 7 wypełnić odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn 
 

Przewodniczący Rady Gminy Płoĉsk: 
Włodzimierz Kędzik 
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