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UCHWAŁA Nr 479/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 wrzeĝnia 
1996r. o utrzymaniu czystoĝci i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska w Gro-
dzisku Mazowieckim, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 317/2008 Rady Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008r. w spra-
wie regulaminu utrzymania czystoĝci i porządku na 
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki § 27 otrzymuje 
brzmienie: 

„Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyłą-
czeniem gospodarstw rolnych, znajdujących się w gra-
nicach administracyjnych miasta Grodzisk Mazowiecki 
zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za 

wyjątkiem pszczół. Zabrania się utrzymywania gołębi 
na terenie miasta Grodzisk mazowiecki na obszarze 
ograniczonym ulicami: Okulickiego, Sienkiewicza, Ġy-
rardowską, rzeką Mrowna oraz torami PKP. 

Na terenie całej gminy Grodzisk Mazowiecki dopuszcza 
się prowadzenie hodowli pszczoły miodnej (Apis melli-
fera)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Grodziska Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Alicja Pytlińska 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/281/09 

RADY GMINY W PRZASNYSZU 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz 

 dla fragmentów wsi Zakocie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – ze zm.), w związku z 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w 
Przasnyszu uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 

1. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/123/2007 Rady 
Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przasnysz, wsi Zakocie oraz 

po stwierdzeniu zgodnoĝci ze studium uwa-
runkowaě i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przasnysz uchwalonego 
uchwałą Rady Gminy Przasnysz nr IV/18/2006 z 
dnia 29 grudnia 2006r., uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów miejscowoĝci Zakocie. 

2. Granice obszaru planu okreĝlone zostały na 
rysunkach planu. 

3. Obszar objęty planem wynosi 8,7ha. 

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów 
pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową, 
usługową, rekreacji indywidualnej wraz z ob-
sługą komunikacyjną i infrastrukturą tech-
niczną. 
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5. Załącznikami do planu, stanowiącymi integral-

ną częĝć tekstu uchwały, są: 

1) rysunek planu w skali 1:1 000 - dla fragmen-
tu miejscowoĝci Zakocie, stanowiący za-
łącznik nr 1; 

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnię-
ciem, stanowiący załącznik nr 2. 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleġą do zadaě 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiący załącznik nr 3. 

§ 2. 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu naleġy traktować jako uzupełnienie czę-
ĝci tekstowej w zakresie przebiegu i lokalizacji 
linii oraz obiektów i są to obowiązujące ustale-
nia planu: 

1) granica planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róġnym prze-
znaczeniu lub róġnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbole terenów literowo-cyfrowe okreĝla-
jące funkcję terenów o róġnym przeznacze-
niu lub róġnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

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

§ 3. 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) linii rozgraniczającej - naleġy przez to ro-
zumieć linie, które wyznaczają tereny o 
róġnym przeznaczeniu oraz róġnym spo-
sobie zagospodarowania i zabudowy lub 
komunikację; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce 
linie okreĝlające najmniejszą dopuszczalną 
odległoĝć zewnętrznego lica budynku 
(obiektu kubaturowego) od ulicy, ciągu 
pieszo-jezdnego, granicy działki lub inne-
go obiektu, zgodnie z rysunkiem planu. Z 
pominięciem loggii, balkonów, wykuszy, 
wysuniętych poza obrys budynku oraz 
wejĝć do budynku (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zada-
szeě); 

3) obiektach obsługi technicznej – naleġy 
przez to rozumieć obiekty infrastruktury 
technicznej, obsługi transportu publiczne-
go, utrzymania dróg i zieleni miejskiej, 
urządzenia wodne i inne słuġące zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkaěców 
oraz celom publicznym; 

4) terenie – naleġy przez to rozumieć teren o 
róġnym przeznaczeniu oraz róġnym spo-
sobie zagospodarowania i zabudowy lub 
teren komunikacji, wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi, oraz okreĝlony symbo-
lem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) usługach nieuciąġliwych – naleġy przez to 
rozumieć usługi, które nie powodują uciąġ-
liwoĝci w emisji substancji i energii oraz 
nie będące przedsięwzięciami mogącymi 
zawsze znacząco oddziaływać na ĝrodowi-
sko lub mogącymi potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ĝrodowisko, dla których 
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
ĝrodowisko jest wymagana; 

6) ustawie - naleġy przez to rozumieć ustawę 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 23 marca 2003r.; 

7) wskağniku intensywnoĝci zabudowy – na-
leġy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji, bez piwnic, istniejących, budowa-
nych lub rozbudowywanych budynków, 
zlokalizowanych na danej działce budow-
lanej lub terenie do powierzchni tej działki 
lub kilku działek, na których ma stanąć je-
den budynek mieszkalny; 

8) wysokoĝci zabudowy – naleġy przez to ro-
zumieć wysokoĝć liczoną w metrach od 
poziomu istniejącego terenu przy najniġej 
połoġonym wejĝciu do budynku lub jego 
częĝci do górnej płaszczyzny stropu bądğ 
najwyġej połoġonej krawędzi przekrycia 
stropodachu nad najwyġszą kondygnacją 
uġytkową, przy czym za kondygnację nie 
uznaje się nadbudówek ponad dachem, 
takich jak maszynownia dğwigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłow-
nia gazowa; 

9) zabudowie jednorodzinnej - naleġy przez 
to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny wolnostojący lub w zabu-
dowie bliğniaczej, lub zespół takich budyn-
ków, wraz z budynkami garaġowymi i go-
spodarczymi wbudowanymi w budynek 
mieszkalny lub wolnostojącymi; 
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10) zabudowie zagrodowej - naleġy przez to 
rozumieć budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych. 

2. Pojęcia uġyte w niniejszej uchwale, a nie zdefi-
niowane w ust. 1 naleġy rozumieć zgodnie z 
ogólnie obowiązującymi przepisami odrębny-
mi. 

§ 4. 

1. Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji planu: 

1) ustalenia ogólne obowiązują na całym tere-
nie objętym planem lub są przypisane od-
powiednim oznaczeniom graficznym na ry-
sunku planu; 

2) kaġdy teren oznaczono na rysunku planu 
oraz w tekĝcie niniejszej uchwały unikalnym 
symbolem terenu literowo-cyfrowym. Sym-
bol literowy oznacza przeznaczenie terenu 
lub klasę drogi, następująca po nim cyfra 
oznacza numer kolejnego terenu lub kolejny 
numer drogi; 

3) ustalenia szczegółowe obowiązują dla kaġ-
dego z terenów o róġnym przeznaczeniu lub 
róġnych zasadach zagospodarowania ozna-
czonych dodatkowo symbolem terenu; 

4) obowiązuje osobna numeracja dla terenów 
o róġnym przeznaczeniu lub róġnych zasa-
dach zagospodarowania i terenów dróg. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 5. 

Ustala się tereny o róġnym przeznaczeniu lub róġ-
nych zasadach zagospodarowania wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz usług; 

3) ML – teren zabudowy rekreacji indywidualnej; 

4) U – teren usług komercyjnych, stacja remon-
towa ĝrodków transportu 

5) KDZ – teren dróg publicznych – droga klasy 
zbiorczej; 

6) KDL – tereny dróg publicznych – droga klasy 
lokalnej; 

7) KDW – teren dróg wewnętrznych; 

8) ZL – teren lasów. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 

1. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uġytkowania terenów za 
wyjątkiem: 

1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uġytkowaniem, 

2) zagospodarowania rolniczego, ogrodnicze-
go lub szkółkarskiego, 

3) zagospodarowania związanego z realizowa-
niem inwestycji budowlanej, 

2. Lokalizowanie budynków na granicy działki 
budowlanej dopuszcza się na zasadach okre-
ĝlonych w przepisach odrębnych. 

§ 7. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
okreĝlone na rysunku planu, w odległoĝci mi-
nimum 5m od dróg publicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDW i 
dróg wewnętrznych, dotychczas niewyznaczo-
nych. 

2. Budynki naleġy realizować zgodnie z ustale-
niami zawartymi w ust. 1. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
oraz terenów przeznaczonych na cele publiczne 

§ 8. 

Na obszarze objętym ustaleniami planu obszary 
przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy nie 
występują. 

§ 9. 

1. Plan ustala, ġe terenami przeznaczonymi na 
cele publiczne są tereny dróg oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDZ i KDL; 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 okreĝla 
się: 

1) w zakresie zasad umieszczania obiektów 
małej architektury – zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2) w zakresie zasad umieszczania urządzeě 
technicznych i zieleni – zgodnie z § 8. ust. 3. 

3) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funk-
cjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególnoĝci: obiekty obsługi technicznej, 
urządzenia wodne i melioracji, drogi we-
wnętrzne, ĝcieġki rowerowe, zieleě moġna 
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realizować na kaġdym terenie funkcjonal-
nym, w sposób nie kolidujący z innymi usta-
leniami planu, przepisami odrębnymi i za-
sadami współġycia społecznego. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 10. 

Ustala się zakaz: 

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

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

§ 11. 

Przekraczające dopuszczalne wielkoĝci oddziały-
wanie na ĝrodowisko poprzez emisję substancji i 
energii, w szczególnoĝci dotyczące wytwarzania 
hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszcza-
nia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, zamykać się będzie na terenie 
działki budowlanej na jakich jest wytwarzane. 

§ 12. 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu wpro-
wadza się całkowity zakaz lokalizowania przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na ĝrodowisko, dla których ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na ĝrodowisko 
jest wymagana, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, z wyłączeniem obiektów i urządzeě in-
frastruktury technicznej, w szczególnoĝci dróg i 
sieci uzbrojenia terenu oraz terenu usług ko-
mercyjnych, stacja remontowa ĝrodków trans-
portu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U-1. 

2. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajdują-
ce się w zasięgu uciąġliwoĝci powodujących 
przekroczenie okreĝlonych w przepisach od-
rębnych dopuszczalnych standardów jakoĝci 
ĝrodowiska przeznaczonego na pobyt ludzi 
muszą być wyposaġone w techniczne ĝrodki 
ochrony przed tymi uciąġliwoĝciami. 

3. Ustala się pasy techniczne wzdłuġ napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych 15 kV po 8 m 
od osi linii, w granicach której zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów przeznaczonych na 
pobyt stały ludzi; 

 

2) wprowadzania zadrzewieě i nasadzeě ziele-
ni wysokiej. 

§ 13. 

Na obszarze objętym planem nie występuje po-
trzeba ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania, ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów dotyczących terenów górniczych, a takġe 
obszarów naraġonych na niebezpieczeěstwo po-
wodzi oraz zagroġonych osuwaniem się mas 
ziemnych. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

§ 14. 

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie wy-
stępują obiekty wpisane do rejestru zabytków lub 
ewidencji zabytków. 

§ 15. 

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie wy-
stępują stanowiska archeologiczne. 

§ 16. 

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie 
wprowadza się stref ochrony urbanistycznej. 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego 

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 17. 

Obsługa terenów funkcjonalnych odbywać się 
będzie, w zaleġnoĝci od połoġenia z drogi powia-
towej lub gminnej, klasy zbiorczej lub lokalnej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w zakresie 
obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych i 
rysunkiem planu. 

§ 18. 

Ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych obowiązujące dla całego obszaru 
objętego ustaleniami planu: 

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

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

§ 19. 

Ustala się, ġe szerokoĝć nowych dróg wewnętrz-
nych wynosi minimum 8m. 
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Rozdział 9 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej oraz obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej 

§ 20. 

1. Ustalenia planu nie ograniczają moġliwoĝci 
likwidacji, modernizacji lub rozbudowy istnie-
jącej infrastruktury technicznej i nie ogranicza-
ją rozwiązaě zamiennych projektowanej infra-
struktury technicznej, pod warunkiem zapew-
nienia właĝciwej obsługi infrastrukturą tech-
niczną terenów zgodnie z pozostałymi ustale-
niami planu; w szczególnoĝci właĝciwej prze-
znaczeniu i zasadom zagospodarowania tere-
nów. 

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny być 
prowadzone przez tereny przeznaczone na cele 
publiczne, w szczególnoĝci przez tereny dróg 
publicznych, przy spełnieniu warunków okre-
ĝlonych w przepisach odrębnych. 

3. W przypadku braku moġliwoĝci prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych lub inne tereny publiczne 
dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny przeznaczone na inne 
cele, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
oraz wewnętrznych, stanowiących dostęp do 
działek budowlanych, naleġy rezerwować pasy 
terenu dla urządzeě infrastruktury technicznej. 

§ 21. 

1. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczą-
ce gospodarki ĝciekowej: 

1) Oczyszczanie ĝcieków sanitarnych odbywać 
się będzie we własnej przydomowej oczysz-
czalni ĝcieków. 

2) Do czasu wybudowania przydomowej 
oczyszczalni dopuszcza się odprowadzanie 
ĝcieków do zbiorników bezodpływowych i 
wywóz do punktu zlewnego przy oczysz-
czalni ĝcieków; zbiorniki te mogą mieć wy-
łącznie charakter tymczasowy. 

3) O ile wybudowana zostanie sieć kanaliza-
cyjna, budynki mieszkalne naleġy obowiąz-
kowo do niej podłączyć, a zbiorniki bezod-
pływowe naleġy obowiązkowo odłączyć lub 
wykopać. 

4) Ustalenia zawarte w ust. 3 nie dotyczą przy-
domowych oczyszczalni ĝcieków, na realiza-
cje i funkcjonowanie, których uzyskano sto-
sowne zezwolenia. 

 

2. Wody opadowe z terenów dróg winny być 
odprowadzane do rowów przydroġnych. 

3. Odprowadzenie wód opadowych z pozostałych 
terenów moġe nastąpić do gruntu w granicach 
działki. 

§ 22. 

Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące 
zaopatrzenia w wodę: 

1) wszystkie działki budowlane i budynki muszą 
być podłączone do gminnej sieci wodociągo-
wej i posiadać przyłącze wodociągowe umoġ-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją i spo-
sobem zagospodarowania; 

2) dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodo-
ciągowej pobór wody ze studni wykonanych w 
granicach działek budowlanych. 

§ 23. 

Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących, 
modernizowanych i rozbudowywanych linii: 

a) ĝredniego napięcia 15 kV zasilanych z: GPZ 
110/15 kV Przasnysz, 

b) niskiego napięcia 0,4 kV zasilanych ze stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, w tym ze 
stacji transformatorowych połoġonych na 
obszarze objętym planem lub zlokalizowa-
nych poza nim; 

2) sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia 
zaleca się realizować jako podziemną; 

3) ustala się moġliwoĝć realizowania stacji trans-
formatorowych na wszystkich terenach w trak-
cie realizacji planu. 

§ 24. 

W zakresie zasad ogólnych dotyczących zaopa-
trzenia w energie cieplną ustala się, ġe wszystkie 
budynki muszą posiadać indywidualne ğródła 
dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla 
prawidłowego uġytkowania zgodnego z funkcją. 

§ 25. 

1. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczą-
ce telekomunikacji: 

1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejącą sieć 
telekomunikacyjną; 

2) w liniach rozgraniczających dróg stanowią-
cych dostęp do działek budowlanych, naleġy 
rezerwować pasy pod budowę linii tele-
technicznych; 

3) sieć telekomunikacyjną naleġy realizować 
obowiązkowo jako podziemną 
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2. Na obszarze planu zakazuje się realizacji masz-

tów dla telefonii komórkowej. 

§ 26. 

Ustala się zasady gospodarki odpadami: 

1) wymóg składowania, zagospodarowania lub 
utylizacji odpadów, stosownie do ich charakte-
ru, na składowisku odpadów na warunkach 
okreĝlonych przez gminę i w przepisach od-
rębnych; 

2) na działkach budowlanych naleġy wyznaczyć, 
zgodnie z przepisami odrębnymi miejsca loka-
lizacji pojemników do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych; 

3) odpady stałe naleġy gromadzić w pojemnikach 
do czasowego gromadzenia odpadów stałych z 
uwzględnieniem ich segregacji według grup 
asortymentowych; 

4) dopuszcza się stosowanie zbiorczych pojemni-
ków umoġliwiających selektywną zbiórkę od-
padów obsługujących kilka działek budowla-
nych, z zastrzeġeniem pkt 5, 

5) zakazuje się lokalizacji zbiorczych pojemników 
umoġliwiających selektywną zbiórkę odpadów 
w terenach dróg publicznych bez uprzedniego 
uzyskania stosownego zezwolenia od zarządcy 
drogi, na podstawie przepisów odrębnych. 

Rozdział 10 
Ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej  

i ochrony przeciwpożarowej 

§ 27. 

Ustala się zasady wynikające z potrzeb obrony 
cywilnej i ochrony przeciwpoġarowej: 

1) Obiekty budowlane naleġy projektować w spo-
sób zapewniający ochronę ludnoĝci zgodnie z 
wymaganiami obrony cywilnej okreĝlonymi w 
przepisach odrębnych. 

2) Obiekty budowlane naleġy projektować i bu-
dować zgodnie z wymogami ochrony przeciw-
poġarowej, okreĝlonymi w przepisach odręb-
nych. 

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

§ 28. 

Kaġda działka budowlana winna posiadać moġli-
woĝć: 

1) dostępu do drogi publicznej; 

2) realizowania miejsc postojowych dla samo-
chodów w iloĝci okreĝlonej w ustaleniach 
szczegółowych; 

3) wydzielenia miejsc właĝciwego gromadzenia 
odpadów; 

4) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej. 

§ 29. 

Przy ustalaniu parametrów nowowydzielanych 
działek budowlanych naleġy przyjąć: 

1) minimalną wielkoĝć działek okreĝloną w usta-
leniach szczegółowych dla poszczególnych te-
renów; 

2) minimalny front działki na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
22,0m; 

3) minimalny front działki na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej bliğniaczej 
16,0m; 

4) dopuszcza się 30o odchylenie od kąta prostego 
połoġenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego. 

§ 30. 

Dopuszcza się wykorzystanie dla celów budowla-
nych nieruchomoĝci gruntowych, złoġonych z 
więcej niġ jednej działki (pod warunkiem stoso-
wania okreĝlonych planem parametrów i wskağ-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni 
nieruchomoĝci gruntowej). 

§ 31. 

Dopuszcza się wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych o powierzchni mniejszej niġ okreĝlona 
planem dla potrzeb lokalizacji urządzeě infrastruk-
tury technicznej. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 32. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-1, RM-2, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych, wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi, niezbędnymi do jej funkcjono-
wania i zielenią, 

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

3) niedozwolone jest lokalizowanie nowych ferm 
hodowlanych o obsadzie zwierząt powyġej 40 
duġych jednostek przeliczeniowych (DJP); 

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

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

b. dozwolone budynki inwentarskie związane z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1; 
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c. dozwolone budynki usługowe wolnostojące 
lub wbudowane w budynek mieszkalny, 
związane z przeznaczeniem terenu ustalo-
nym w pkt 2; 

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

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

f. dopuszczalne urządzenia rekreacyjne, 

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

h. maksymalna wysokoĝć zabudowy zagro-
dowej, mieszkaniowej, usługowej do 13m, 

i. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy mieszkaniowej, w tym zagrodach 
trzy kondygnacje, w tym ostatnia podda-
szowa, 

j. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej – dwie kondygnacje. 

k. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy garaġowej i gospodarczej – dwie, 

l. rodzaj dachu – dwu lub wielospadowy, do-
puszcza się dachy płaskie, 

m. kolorystyka elewacji ĝcian zewnętrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu, 

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

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

p. minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej, liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoĝci – 
50%; 

q. maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-
dowy – nie okreĝla się dla zabudowy zagro-
dowej, 0,5 dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, 

r. maksymalna wysokoĝć ogrodzenia do 
1.80m, 

s. dopuszczalne maksimum 30% wysokoĝci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

t. od strony dróg zabrania się wykonywania 
ogrodzeě z prefabrykatów betonowych, za 

wyjątkiem prefabrykowanych elementów 
do budowy słupów i podmurówek, 

5) warunki parkingowe: 

a. minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b. minimum 1 stanowisko postojowe na kaġde 
25m2 powierzchni uġytkowej lokalu uġytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciąġliwych 

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

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

§ 33. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-1, MN/U-2, MN/U-3 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, usługi nieuciąġliwe; 

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

a. dozwolone budynki mieszkalne wolnostoją-
ce, 

b. dozwolone budynki mieszkalne w zabudo-
wie bliğniaczej, 

c. dozwolone budynki usługowe wolnostojące 
lub wbudowane w budynek mieszkalny, 

d. dozwolone garaġe, budynki gospodarcze ja-
ko obiekty wolnostojące lub wbudowane w 
budynek przeznaczenia podstawowego o 
charakterze architektury dostosowanej do 
tego budynku, 

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

f. dopuszczalne urządzenia rekreacyjne, 

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

h. maksymalna wysokoĝć zabudowy mieszka-
niowej, mieszkaniowo – usługowej do 13 m, 

i. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszka-
niowo-usługowej – trzy kondygnacje, w tym 
ostatnia poddaszowa, 

j. dopuszczalna wysokoĝć zabudowy usługo-
wej wolnostojącej, garaġowej, gospodarczej 
do 6m, 
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k. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej wolnostojącej, gara-
ġowej i gospodarczej – dwie, 

l. rodzaj dachu – płaski, dwu lub wielospado-
wy, 

m. kolorystyka elewacji ĝcian zewnętrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu, 

n. kolorystyka dachów stonowana, zharmoni-
zowana w granicach całego terenu, prefe-
rowany kolor naturalny, powstały po wypa-
leniu dachówki, 

o. minimalna powierzchnia nowowydziela-
nych działek budowlanych 800m2, 

p. minimalna powierzchnia działek budowla-
nych w zabudowie bliğniaczej 600m2, 

q. minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej, liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoĝci – 
50%; 

r. maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-
dowy – 0.6, 

s. maksymalna wysokoĝć ogrodzenia do 
1.80m, 

t. dopuszczalne maksimum 30% wysokoĝci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

u. zabrania się wykonywania ogrodzeě z pre-
fabrykatów betonowych, za wyjątkiem pre-
fabrykowanych elementów do budowy słu-
pów i podmurówek, 

3) warunki parkingowe: 

a. minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b. minimum 1 stanowisko postojowe na kaġde 
25m2 powierzchni uġytkowej lokalu uġytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciąġliwych 

4) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

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

§ 34. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia ML-1, ML-2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekre-
acji indywidualnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciąġ-
liwe, związane z wypoczynkiem i rekreacją, 
handlem, gastronomia; 

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

a. dozwolone budynki letniskowe sezonowe 
lub całoroczne, wolnostojące, związane z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1 

b. dozwolone budynki usługowe wolnostojące 
związane z przeznaczeniem terenu ustalo-
nym w pkt 2 

c. dopuszczone obiekty małej architektury, al-
tany, wiaty, zadaszenia itp., zgodnie z prze-
pisami odrębnymi; 

d. dopuszczone budynki garaġowe i gospodar-
cze jako obiekty wolnostojące lub wbudo-
wane w budynek przeznaczenia podstawo-
wego o charakterze architektury dostoso-
wanej do tego budynku 

e. dopuszczone urządzenia rekreacyjne, 

f. linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

g. maksymalna wysokoĝć zabudowy rekreacji 
indywidualnej do 7m, 

h. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy rekreacji indywidualnej – dwie, w 
tym ostatnia poddaszowa, 

i. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej - jedna, 

j. maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy garaġowe i gospodarczej – jedna, 

k. rodzaj dachu – dwu lub wielospadowy, 

l. kolorystyka elewacji ĝcian zewnętrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu, 

m. kolorystyka dachów stonowana, zharmoni-
zowana w granicach całego terenu, 

n. minimalna powierzchnia budowlanych dzia-
łek rekreacji indywidualnej 1000m2, 

o. minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na budowlanej działce rekreacji indywi-
dualnej, liczona do powierzchni terenu w 
granicach własnoĝci – 70%; 

p. maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-
dowy – 0.3, 

q. maksymalna wysokoĝć ogrodzenia do 
1.50m, 

r. dopuszczalne maksimum 20% wysokoĝci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

s. zabrania się wykonywania ogrodzeě z pre-
fabrykatów betonowych, za wyjątkiem pre-
fabrykowanych elementów do budowy słu-
pów i podmurówek, 

4) warunki parkingowe: 
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a. minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek rekreacji indywidualnej, 

b. minimum 1 stanowisko postojowe na kaġde 
25m2 powierzchni uġytkowej lokalu uġytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych dla usług 
nieuciąġliwych, 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

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

§ 35. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia U-1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren usług ko-
mercyjnych, stacja remontowa ĝrodków trans-
portu, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
niezbędnymi do jej funkcjonowania i zielenią 
izolacyjną, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – biura związane z 
obsługą funkcji podstawowej, 

3) obowiązek zagospodarowania zielenią izola-
cyjną o gruboĝci min. 2m przy granicy z tere-
nami RM-1 i RM 2, 

4) dla funkcji jak w pkt 1 zabroniona jest działal-
noĝć mogąca stale znacząco oddziaływać na 
ĝrodowisko, dla której ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na ĝrodowisko jest wymagana, 
zgodnie z przepisami odrębnymi 

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

a) dozwolone realizacja budynków usługo-
wych, biurowych gospodarczych, i garaġo-
wych, związanych z przeznaczeniem terenu 
ustalonym w pkt 1, 

b) zakaz realizacji budynków mieszkalnych; 

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

d) dopuszczalna wysokoĝć zabudowy usługo-
wej, wolnostojącej do 10m, 

e) maksymalna iloĝć kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej, gospodarczej, gara-
ġowej – dwie w tym ostatnia poddaszowa, 

f) rodzaj dachu - nie okreĝla się, 

g) kolorystyka elewacji ĝcian zewnętrznych - 
nie okreĝla się, 

h) kolorystyka dachów - nie okreĝla się, 

i) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoĝci - 
40%, 

j) maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-
dowy – 0,5; 

k) dopuszczalna wysokoĝć ogrodzenia - nie 
okreĝla się, 

l) od strony dróg zabrania się wykonywania 
ogrodzeě z prefabrykatów betonowych, za 
wyjątkiem prefabrykowanych elementów 
do budowy słupów i podmurówek; 

6) warunki parkingowe:; 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na kaġde 
25m2 powierzchni uġytkowej lokalu uġytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciąġliwych, 

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

§ 36. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDZ-1, KDZ-2, KDZ-3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy zbiorczej – włączenie do drogi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza się budowę chod-
ników; 

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

§ 37. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDL-1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: przeznaczenie 
podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza się budowę chod-
ników; 

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

§ 37. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDW-1, KDW-2, KDW-3, ustala 
się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrz-
na; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza się budowę chod-
ników; 
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3) szerokoĝć terenu w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 38. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia ZL-1 ustala się: 

1. przeznaczenie podstawowe – teren lasów, 

2. zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wy-
jątkiem słuġących prowadzeniu gospodarki le-
ĝnej oraz działaě powodujących degradację 
ĝrodowiska, 

3. prowadzenie gospodarki leĝnej w oparciu o 
ustalenia aktualnych uproszczonych planów 
urządzania lasów nie stanowiących własnoĝci 
Skarbu Paěstwa, 

4. dopuszcza się moġliwoĝć częĝciowego wyko-
rzystania terenów leĝnych do celów rekreacyj-
no - wypoczynkowych –prowadzenie ĝcieġek 
pieszych i ĝcieġek rowerowych o róġnej formie 
zagospodarowania. 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi komu-
nikacyjnej terenów funkcjonalnych 

§ 39. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-1, ustala się obsługę 
komunikacyjną z drogi powiatowej, klasy zbior-
czej, połoġonej poza obszarem planu oraz z dróg 
wewnętrznych KDW-2, KDW-3. 

§ 40. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-2, ustala się obsługę 
komunikacyjną z drogi powiatowej, klasy zbior-
czej, połoġonej poza obszarem planu oraz z drogi 
gminnej, klasy lokalnej KDL-1 oraz z drogi we-
wnętrznej KDW-3. 

§ 41. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-1 ustala się obsługę 
komunikacyjną z drogi gminnej, klasy lokalnej 
KDL-1 oraz z drogi powiatowej, klasy zbiorczej, 
połoġonej poza obszarem planu. 

§ 42. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-2, U-1 ustala się obsługę 

komunikacyjną z drogi gminnej, klasy lokalnej 
KDL-1. 

§ 43. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-3, ZL-1 ustala się ob-
sługę komunikacyjną z drogi powiatowej, klasy 
zbiorczej, połoġonej poza obszarem planu. 

§ 44. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia ML-1, ustala się obsługę 
komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW-1. 

§ 45. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia ML-2, ustala się obsługę 
komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW-1 oraz z 
drogi gminnej, klasy lokalnej KDL-1. 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 46. 

Na obszarze objętym planem nie występują grun-
ty rolne wymagające zmiany przeznaczenia na 
cele nierolnicze. 

§ 47. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się: 

1) 20% stawkę opłaty od wzrostu wartoĝci nieru-
chomoĝci dla terenów funkcjonalnych ozna-
czonych symbolem RM, MN/U, ML, U; 

2) 1% stawkę opłaty od wzrostu wartoĝci nieru-
chomoĝci dla terenów funkcjonalnych ozna-
czonych symbolem KDZ, KDL, KDW, ZL. 

§ 48. 

Z dniem wejĝcia w ġycie niniejszej uchwały, na 
obszarze objętym planem, traci moc uchwała nr 
XVI/83/2003 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 30 
grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Przasnysz. 

§ 49. 

Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 

Andrzej Sekuna 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXIV/281/09 

Rady Gminy w Przasnyszu 
z dnia 29 czerwca 2009r. 

 
WYKAZ UWAG DO PLANU 

 
W okresie wyłoġenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 23 kwietnia do 15 maja 2009r. 

oraz minimum 14 dni po nim następujących tj. do dnia 1 czerwca 2009r. nie złoġono uwag do projektu 
przedmiotowego planu miejscowego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXIV/281/09 

Rady Gminy w Przasnyszu 
z dnia 29 czerwca 2009r. 

 
w sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz – dla fragmentu wsi Zakocie,  
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuġące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaě-

ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy. 

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

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w 
tym wybudowanie ulicy z oĝwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

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

1) inwestycje wymienione w pkt 1, 

2) inwestycje wymienione w pkt 2, 

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

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

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

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

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

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

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

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budġetu gminy ustala się w uchwale budġetowej. 
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§ 5.1) Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane będą przez budġet 
gminy lub na podstawie porozumieě z innymi podmiotami. 

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

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

§ 6. Prognozowane ğródła finansowania przez gminę: 

1) dochody własne, 

2) dotacje, 

3) poġyczki preferencyjne, 

4) fundusze Unii Europejskiej, 

5) udział podmiotów gospodarczych. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: 
Andrzej Sekuna 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/282/09 

RADY GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz  

- wsi Wygoda. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – ze zm.), w związku z 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z 
uchwałą nr XVIII/124/2007 Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Przasnysz, częĝci 
wsi Wygoda oraz zgodnie ze Studium uwarunko-
waě i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Przasnysz zatwierdzonego uchwałą 
Rady Gminy Przasnysz nr IV/18/2006 z dnia 29 
grudnia 2006r. Rada Gminy w Przasnyszu, uchwa-
la co następuje: 

 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przasnysz na obszarze czę-
ĝci wsi Wygoda, o łącznej powierzchni 4.4ha. 

§ 2. 

1. Granica planu została okreĝlona na rysunku 
planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały, w skali 1:1000. 

2. Wykaz uwag do planu wraz z ich rozstrzygnię-
ciem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 


