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UCHWAŁA Nr 348/XXXVII/09 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bogusławskiego” 

w Ciechanowie. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst 
jednolity z póğniejszymi zmianami), oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z póğniej-
szymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Mia-
sta Ciechanów nr 169/XIX/08 z dnia 28 lutego 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Bogusławskiego”, Rada Miasta Cie-
chanów, postanawia co następuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Bogusławskiego”, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 2,00 ha, 
połoġony w rejonie ulic: Bogusławskiego, Bohate-
rów Wrzeĝnia, Monte Cassino oraz ulicy projek-
towanej, stanowiącej fragment pętli miejskiej, 
zwany dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego składa się z następujących, integral-
nych częĝci: 

a) częĝci tekstowej, stanowiącej treĝć niniejszej 
uchwały; 

b) częĝci graficznej, na którą składa się rysunek w 
sali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, sta-
nowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

c) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

d) rozstrzygnięć dotyczących sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleġą do zadaě 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiących załącznik nr 3 do uchwały; 

e) stwierdzenia zgodnoĝci ze „Studium uwarun-
kowaě i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ciechanów” (uchwała nr 
69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r.), stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1. ustawie - naleġy przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póğniejszymi zmianami); 

2. przepisach odrębnych – naleġy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, a w szczególnoĝci: 

- Prawo ochrony ĝrodowiska, 

- Ustawa o odpadach, 

- Prawo wodne, 

- Prawo budowlane, 

- Ustawa o drogach publicznych, 

- Ustawa o gospodarce nieruchomoĝciami, 

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

- decyzji nr WOĜ-C.6814/1/01 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2001r. w 
sprawie ustalenia stref ochronnych wokół 
ujęć miejskich w Ciechanowie przy ul. 
1000-lecia i przy ul. Płockiej - waġnej do 
czasu likwidacji tych ujęć, 

- decyzji nr WĜR-C.6811/20/05 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2005r., 
w której termin waġnoĝci pozwolenia 
wodno-prawnego na pobór i eksploatację 
ujęć przy ul. 1000-lecia i przy ul. Płockiej, 
został ustalony na dzieě 21 grudnia 2025r.; 

3. planie – naleġy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

4. uchwale – naleġy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

5. rysunku planu – naleġy przez to rozumieć 
integralną częĝć planu, rysunek w skali 
1:1 000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 
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6. symbolu – naleġy przez to rozumieć symbol 

terenu funkcjonalnego lub terenu komunika-
cji okreĝlony odpowiednio symbolem litero-
wym i numerem, wyróġniającym go spoĝród 
innych terenów; 

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

8. wskağniku intensywnoĝci zabudowy - naleġy 
przez to rozumieć wartoĝć stosunku po-
wierzchni zabudowy obiektów na danej dział-
ce budowlanej, do powierzchni tej działki; 

9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym 
planem, okreĝlającą najmniejszą dopuszczal-
ną odległoĝć płaszczyzny elewacji noworeali-
zowanego obiektu od linii rozgraniczającej te-
ren, z pominięciem logii, balkonów, wykuszy 
wysuniętych poza obrys budynku oraz ele-
mentów wejĝć do budynków (schodów, po-
destów, pochylni dla niepełnosprawnych i 
zadaszeě) - o głębokoĝci do 2,0m i po-
wierzchni zabudowy do 8,0m2; 

10. linii rozgraniczającej - naleġy przez to rozu-
mieć linię będącą granicą pomiędzy terenami 
o róġnym sposobie uġytkowania, zagospoda-
rowania lub róġnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róġnej funkcji); 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleġy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi prze-
waġać na danej działce – stosownie do usta-
leě dotyczących warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu; 

12. przeznaczeniu uzupełniającym - naleġy przez 
to rozumieć dodatkowe przeznaczenie, które 
nie moġe przewaġać na danej działce - sto-
sownie do ustaleě dotyczących warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

13. maksymalnej wysokoĝci zabudowy - naleġy 
przez to rozumieć ustalony w planie nieprze-
kraczalny pionowy wymiar budynku w me-
trach, mierzony od poziomu gruntu przy wej-
ĝciu do budynku do najwyġszego punktu 
przekrycia dachu; 

14. usługach nieuciąġliwych - naleġy przez to 
rozumieć usługi handlu detalicznego, gastro-
nomii, rzemiosła nieuciąġliwego (z wyłącze-
niem warsztatów obsługi samochodów i sta-
cji paliw), administracji i bezpieczeěstwa pu-
blicznego, łącznoĝci, informacji, nauki i 
oĝwiaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-

ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyġszych cha-
rakterze i stopniu uciąġliwoĝci, których celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludnoĝci, a których 
funkcjonowanie: 

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

- nie powoduje przekroczenia ġadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciąġliwych oddziaływaě na 
ĝrodowisko poza zajmowanym terenem 
inwestycji, w rozumieniu przepisów 
ochrony ĝrodowiska; 

- nie jest ğródłem uciąġliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

- w ġaden inny sposób nie pogarsza warun-
ków uġytkowania terenów sąsiadujących 
np. przez emisję nieprzyjemnych zapa-
chów, dymów, składowania odpadów na 
otwartej powierzchni; 

15. usługach podstawowych - naleġy przez to 
rozumieć usługi nieuciąġliwe o zakresie 
umoġliwiającym zaspokojenie codziennych i 
powszechnych potrzeb mieszkaěców, takich 
jak: handel detaliczny, gastronomia, admini-
stracja, oĝwiata, opieka społeczna i zdrowot-
na, kultura; 

16. powierzchni biologicznie czynnej - naleġy 
przez to rozumieć czeĝć działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana, pokryta trwałą roĝlinnoĝcią, wodą 
powierzchniową a takġe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoġu zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niġ 10m2; 

17. proekologicznych systemach cieplnych - na-
leġy przez to rozumieć systemy cieplne, które 
nie powodują przekroczenia dopuszczalnych 
emisji gazów i pyłów, okreĝlonych w obowią-
zujących przepisach odrębnych, w szczegól-
noĝci wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, 
olej opałowy niskosiarkowy, energię elek-
tryczną, słoneczną itp.; 

18. klasie drogi - rozumie się przez to przypo-
rządkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikających z jej 
cech funkcjonalnych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

19. terenach zieleni - rozumie się przez to zespoły 
roĝlinnoĝci spełniające cele wypoczynkowe, 
rekreacyjne, zdrowotne, dydaktyczno - wy-
chowawcze lub estetyczne, a w szczególno-
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ĝci: parki, zieleěce, zieleě na placach i ulicach, 
zieleě izolacyjną z wyłączeniem terenów 
ogrodów działkowych. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreĝlenie: 

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

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3. wymagaě wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

4. zasad ochrony ĝrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

5. parametrów i wskağników kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskağników 
intensywnoĝci zabudowy; 

6. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uġytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

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

8. sposobu i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uġytkowania terenów; 

9. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu 
wartoĝci nieruchomoĝci na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 4. Na obszarze objętym planem nie zachodzą 
przesłanki do okreĝlenia: 

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 odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takġe naraġonych 
na niebezpieczeěstwo powodzi oraz zagroġo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

3. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoĝci. 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
ustaleě: 

1. granic obszaru objętego planem; 

2. linii rozgraniczających tereny o róġnym prze-
znaczeniu lub róġnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3. nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji, okreĝlonych odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyróġniają-
cym je spoĝród innych terenów. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące  

całego obszaru objętego planem 

§ 6. Wyodrębnia się tereny o róġnym przezna-
czeniu i róġnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone odpowiednimi symbolami i liniami 
rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem planu: 

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

2. teren usług nieuciąġliwych i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczony  
na rysunku planu symbolem U/MN; 

3. tereny urządzonej zieleni publicznej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZP; 

4. teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZI; 

5. tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe) 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

6. teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KX. 

§ 7. Wyznaczone mocą niniejszej uchwały te-
reny połoġone są w obszarze strefy ochrony po-
ĝredniej zewnętrznej miejskich ujęć wody (decyzje 
Wojewody Mazowieckiego nr WOĜ-C.6814/1/01 z 
dnia 19 lutego 2001r. i nr WĜR-C.6811/20/05 z dnia 
21 grudnia 2005r). 

Na terenie strefy ochrony poĝredniej zewnętrznej, 
której granicę zaznaczono na rysunku planu, 
obowiązują poniġsze ograniczenia i zakazy: 

1. lokalizacji składowisk produktów toksycznych, 
nawozów sztucznych, ĝrodków ochrony roĝlin, 
produktów naftowych, 

2. spuszczania zuġytych wód, 

3. wykonywania odwodnieě budowlanych, 

4. wykonywania kanalizacji dla produktów tok-
sycznych, 

5. lokalizowania zakładów branġy chemicznej. 

§ 8. Na całym obszarze, ustala się zakaz lokali-
zowania obiektów i urządzeě mogących znacząco 
oddziaływać na ĝrodowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu oddziaływania na ĝrodowisko jest 
lub moġe być wymagane, okreĝlonych w przepi-
sach odrębnych, za wyjątkiem sieci infrastruktury 
technicznej. 
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§ 9. Okreĝla się zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1. wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach 
i w sposób zastrzeġony dla znaków drogowych 
lub w sposób utrudniający ich odczytanie oraz 
na elewacjach budynków w sposób zakłócają-
cy kompozycję architektoniczną elewacji; 

2. zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w li-
niach rozgraniczających ulic publicznych; 

3. zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych o powierzchni 
przekraczającej 2,0m² na jeden znak lub rekla-
mę; 

4. zakaz lokalizacji reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na budynkach o powierzchni 
przekraczającej 2m² na jeden znak lub reklamę; 

5. reklama i znaki informacyjno - plastyczne na 
obiektach kubaturowych nie powinny utrud-
niać uġytkowania obiektów i przestrzeni; 

6. lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków in-
formacyjno-plastycznych o powierzchni więk-
szej niġ 0,5m² wymaga uzgodnienia z właĝci-
wymi organami Urzędu Miasta; 

7. właĝciciel reklamy lub znaku informacyjno-
plastycznego zobowiązany jest do utrzymania 
go w naleġytym stanie technicznym i estetycz-
nym. 

§ 10. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreĝlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospodaro-
wania, moġna je uġytkować w sposób dotychcza-
sowy - jednak bez prawa utrwalania tego przezna-
czenia, jeĝli jest niezgodne z ustaleniami planu. 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe  

dotyczące wyznaczonych terenów 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 MN - o pow. ok. 0,58 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na wolno-
stojącą zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, o niskim wskağniku intensywnoĝci 
zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, realizowane jako wbudowane lub ze-
spolone z bryłą budynku mieszkalnego, o 
powierzchni uġytkowej nie przekraczającej 
100m2; 

3. Wyklucza się lokalizację wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch mieszkaniach) na jednej 
działce budowlanej. 

5. Wskağnik intensywnoĝci zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

6. Co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnię biologicz-
nie czynną; 

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

8. Obsługę komunikacyjną poprzez układ istnie-
jących ulic miejskich: Bogusławskiego i Boha-
terów Wrzeĝnia oraz z planowanej ulicy do-
jazdowej 1 KDD; 

9. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ĝrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ĝrodowiska 
(za wyjątkiem urządzeě infrastruktury tech-
nicznej); 

10. Uciąġliwoĝć obiektów musi zamykać się w 
granicach działki budowlanej, do której inwe-
stor ma tytuł prawny, 

11. Moġliwoĝć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalną powierzchnię wydziela-
nej działki ustala się na 600m2, a maksymalną 
powierzchnię na 1200m2 ; szerokoĝć frontu 
działki ustala się minimum 18,0m, z zacho-
waniem tolerancji 20% w zaleġnoĝci od indy-
widualnych warunków; 

12. Kaġda wydzielona działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

13. Nieprzekraczalną linię zabudowy w odległoĝci 
6,0m i 5,0m od linii rozgraniczających te tere-
ny, zgodnie z rysunkiem planu; 

14. Realizację zabudowy mieszkaniowej, z da-
chami o kącie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoĝci 8,0 - 11,0m nad po-
ziom terenu. Poziom posadowienia posadzki 
parteru - maksimum 0,60m nad poziom tere-
nu przy wejĝciu do budynku; 

15. Obiekty garaġowe z maksimum 2 miejscami 
dla samochodów osobowych oraz zabudowa 
usługowa mogą być realizowana jako wbu-
dowana lub zespolona z bryłą budynku 
mieszkalnego; 

16. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się 
koniecznoĝć uwzględnienia istniejącej kablo-
wej linii elektroenergetycznej SN 15kV; 
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17. Koniecznoĝć zapewnienia w ramach terenu 

do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

- dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia nie mniej niġ 2 miej-
sca postojowe dla samochodów na 1 lokal 
mieszkalny (wliczając w to miejsce w ga-
raġu); 

- dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 3 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaġdych 3 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niġ w iloĝci okreĝlonej w 
punktach: a, b lub c; 

18. Moġliwoĝć realizacji ogrodzeě - o wysokoĝci 
do 1,60m, jako aġurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

19. Koniecznoĝć zapewnienia dla kaġdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeě lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

20. Stawkę procentową, słuġącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 1 MN ustala się w wysokoĝci 10%, 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 MN - o pow. ok. 0,27 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na wolno-
stojącą zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, o niskim wskağniku intensywnoĝci 
zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, realizowane jako wbudowane lub ze-
spolone z bryłą budynku mieszkalnego, o 
powierzchni uġytkowej nie przekraczającej 
100m2; 

3. Wyklucza się lokalizację wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch mieszkaniach) na jednej 
działce budowlanej. 

5. Wskağnik intensywnoĝci zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

6. Co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnię biologicz-
nie czynną; 

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

8. Obsługę komunikacyjną z planowanej ulicy 
dojazdowej 1 KDD; 

9. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ĝrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ĝrodowiska 
(za wyjątkiem urządzeě infrastruktury tech-
nicznej); 

10. Uciąġliwoĝć obiektów musi zamykać się w 
granicach działki budowlanej, do której inwe-
stor ma tytuł prawny, 

11. Moġliwoĝć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalną powierzchnię wydziela-
nej działki ustala się na 600m2, a maksymalną 
powierzchnię na 1200m2; szerokoĝć frontu 
działki ustala się minimum 18,0m, z zacho-
waniem tolerancji 20% w zaleġnoĝci od indy-
widualnych warunków; 

12. Włączenie w jedną własnoĝć z kaġdą działką 
budowlaną, fragmentu terenu ZI, stanowią-
cego przedłuġenie tej działki, do łącznego za-
gospodarowania; 

13. Kaġda wydzielona działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

14. Nieprzekraczalną linię zabudowy w odległoĝci 
4,0m i 5,0m od linii rozgraniczających teren, 
oraz 23,0 m od granicy terenu planowanej 
ulicy KDZ, zgodnie z rysunkiem planu; 

15. Realizację zabudowy mieszkaniowej, z da-
chami o kącie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoĝci 8,0 - 11,0m nad po-
ziom terenu. Poziom posadowienia posadzki 
parteru - maksimum 0,60m nad poziom tere-
nu przy wejĝciu do budynku; 

16. Obiekty garaġowe z maksimum 2 miejscami 
dla samochodów osobowych oraz zabudowa 
usługowa moġe być realizowana jako wbu-
dowana lub zespolona z bryłą budynku 
mieszkalnego; 

17. Koniecznoĝć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu. 
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- dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia nie mniej niġ 2 miej-
sca postojowe dla samochodów na 1 lokal 
mieszkalny (wliczając w to miejsce w ga-
raġu); 

- dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług 
handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 3 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaġdych 3 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niġ w iloĝci okreĝlonej w 
punktach: a, b lub c; 

18. Moġliwoĝć realizacji ogrodzeě - o wysokoĝci 
do 1,60m, jako aġurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

19. Koniecznoĝć zapewnienia dla kaġdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeě lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

20. Stawkę procentową, słuġącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 2 MN ustala się w wysokoĝci 10%. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3 MN - o pow. ok. 0,26 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na szere-
gową zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną, o ĝrednim wskağniku intensywnoĝci za-
budowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, realizowane jako wbudowane lub ze-
spolone z bryłą budynku mieszkalnego, o 
powierzchni uġytkowej nie przekraczającej 
100m2; 

3. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch mieszkaniach) na jednej 
działce budowlanej; 

4. Wskağnik intensywnoĝci zabudowy - maksi-
mum 50% powierzchni działki; 

5. Co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnię biologicz-
nie czynną; 

6. Zakaz realizacji usług uciąġliwych i składowa-
nia jakichkolwiek odpadów; 

7. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą 
ulicę Bogusławskiego oraz z planowanej ulicy 
dojazdowej 1 KDD; 

8. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ĝrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ĝrodowiska 
(za wyjątkiem urządzeě infrastruktury tech-
nicznej); 

9. Uciąġliwoĝć obiektów musi zamykać się w 
granicach działki budowlanej, do której inwe-
stor ma tytuł prawny; 

10. Utrzymanie istniejącego podziału na działki 
budowlane; 

11. Dopuszcza się połączenie działek nr 941/24 i 
941/25 w jedną działkę budowlaną; 

12. Nieprzekraczalną linię zabudowy w odległoĝci 
6,0m i 4,0m od linii rozgraniczających te tere-
ny, zgodnie z rysunkiem planu; 

13. Realizację zabudowy mieszkaniowej, z da-
chami o kącie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoĝci maksimum 10,0m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia po-
sadzki parteru - maksimum 0,60m nad po-
ziom terenu przy wejĝciu do budynku; 

14. Obiekty garaġowe z maksimum 2 miejscami 
dla samochodów osobowych oraz zabudowa 
usługowa moġe być realizowana jako wbu-
dowana lub zespolona z bryłą budynku 
mieszkalnego; 

15. Koniecznoĝć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

- dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia nie mniej niġ 2 miej-
sca postojowe dla samochodów na 1 lokal 
mieszkalny (wliczając w to miejsce w ga-
raġu); 

- dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług 
handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 
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c) 3 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaġdych 3 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niġ w iloĝci okreĝlonej 
w punktach: a, b lub c; 

16. Moġliwoĝć realizacji ogrodzeě - o wysokoĝci 
do 1,60m, jako aġurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

17. Koniecznoĝć zapewnienia dla kaġdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeě lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

18. Stawkę procentową, słuġącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 3 MN ustala się w wysokoĝci 10%. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/MN - o pow. ok. 0,19 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cję usług i zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej o niskim wskağniku intensywnoĝci 
zabudowy; 

2. Funkcja usługowa (usługi podstawowe), re-
alizowane mogą być w obiektach wolnostoją-
cych, wbudowanych lub zespolonych z bryłą 
budynku mieszkalnego, o powierzchni uġyt-
kowej nie przekraczającej 300m2; 

3. Wyklucza się lokalizację wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4. Lokalizację jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch mieszkaniach) na jednej 
działce budowlanej; 

5. Wskağnik intensywnoĝci zabudowy - maksi-
mum 40% powierzchni działki; 

6. Co najmniej 20% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnię biologicz-
nie czynną; 

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

8. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą 
ulicę Bohaterów Wrzeĝnia oraz planowaną 
ulicę dojazdową 1 KDD; 

9. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ĝrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ĝrodowiska 

(za wyjątkiem urządzeě infrastruktury tech-
nicznej); 

10. Uciąġliwoĝć obiektów musi zamykać się w 
granicach działki budowlanej, do której inwe-
stor ma tytuł prawny, 

11. Moġliwoĝć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalną powierzchnię wydziela-
nej działki ustala się na 600m2, a maksymalną 
powierzchnię na 1200m2; szerokoĝć frontu 
działki ustala się minimum 18,0m, z zacho-
waniem tolerancji 20% w zaleġnoĝci od indy-
widualnych warunków; 

12. Kaġda wydzielona działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej; 

13. Nieprzekraczalną linię zabudowy w odległoĝci 
8,0m i 5,0m od linii rozgraniczających te tere-
ny, zgodnie z rysunkiem planu; 

14. Realizację zabudowy z dachami o kącie na-
chylenia połaci do 45°, z kalenicami na wyso-
koĝci 8,0 - 11,0m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - maksimum 
0,60m nad poziom terenu przy wejĝciu do 
budynku; 

15. Obiekty garaġowe z maksimum 2 miejscami 
dla samochodów osobowych mogą być reali-
zowane jako wbudowane lub zespolone z 
bryłą budynku mieszkalnego lub usługowe-
go; 

16. Koniecznoĝć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych związanych z funkcją terenu: 

- dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia nie mniej niġ 2 miej-
sca postojowe dla samochodów na 1 lokal 
mieszkalny (wliczając w to miejsce w ga-
raġu); 

- dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług 
handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 3 miejsca parkingowe na kaġde rozpo-
częte 100m2 pow. uġytkowej usług in-
nych, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaġdych 10 za-
trudnionych, 
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nie mniej jednak niġ w iloĝci okreĝlonej w 
punktach: a, b lub c; 

17. Moġliwoĝć realizacji ogrodzeě - o wysokoĝci 
do 1,60m, jako aġurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

18. Koniecznoĝć zapewnienia dla kaġdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeě lub jako osłonięte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

19. Stawkę procentową, słuġącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu U/MN ustala się w wysokoĝci 20%, 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 ZP - o pow. ok. 0,24 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – urządze-
nie ogólnodostępnej zieleni publicznej w for-
mie trawników, niskiej zieleni ozdobnej (klom-
by, kwiaty), krzewów i drzew, oraz realizację 
placu zabaw dla dzieci, trasy spacerowej, oraz 
małego, wielofunkcyjnego boiska sportowego; 

2. Zagospodarowanie zielenią wysoką i ĝrednio-
wysoką, o charakterze izolacyjnym pasa terenu 
przyległego do wyznaczonych terenów U/MN i 
2 MN; 

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, elementów infrastruktury technicznej 
oraz miejsc parkingowych od strony ulicy Bo-
haterów Wrzeĝnia w sąsiedztwie terenu U/MN; 

4. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 

5. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą 
ulicę Bohaterów Wrzeĝnia oraz planowaną w 
sąsiedztwie ulicę stanowiącą pętlę miejską; 

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ĝrodowisko w rozumie-
niu przepisów o ochronie ĝrodowiska (za wy-
jątkiem urządzeě infrastruktury technicznej); 

7. Co najmniej 60% powierzchni terenu musi sta-
nowić powierzchnię biologicznie czynną; 

8. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, 
słuġącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poniewaġ nie przewi-
duje się wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w 
wyniku uchwalenia planu; 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 ZP - o pow. ok. 0,10 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – urządze-
nie ogólnodostępnej zieleni publicznej w for-
mie trawników i niskiej zieleni ozdobnej; 

2. Zagospodarowanie zielenią wysoką i ĝrednio-
wysoką, o charakterze izolacyjnym pasa terenu 
wzdłuġ planowanej ulicy KDZ, z ukształtowa-
niem powierzchni tego fragmentu terenu w 
formie nasypu; 

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, elementów infrastruktury technicznej 
oraz miejsc parkingowych; 

4. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 

5. Obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą 
ulicę Bogusławskiego oraz planowaną ulicę 
1 KDD; 

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ĝrodowisko w rozumie-
niu przepisów o ochronie ĝrodowiska (za wy-
jątkiem urządzeě infrastruktury technicznej); 

7. Co najmniej 50% powierzchni terenu musi sta-
nowić powierzchnię biologicznie czynną; 

8. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, 
słuġącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poniewaġ nie przewi-
duje się wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w 
wyniku uchwalenia planu; 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZI - o pow. ok. 0,09 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – urządze-
nie ozdobnej zieleni wysokiej i ĝredniowyso-
kiej, pełniącej funkcję izolacyjną od uciąġliwo-
ĝci akustycznej planowanej pętli miejskiej (uli-
ca KDZ); 

2. Ukształtowanie powierzchni terenu w formie 
nasypu równoległego do ulicy KDZ; 

3. Podział na działki, stanowiące przedłuġenie 
działek budowlanych na terenie 2MN, tworzące 
z nimi jedną własnoĝć; 

4. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 

5. Obsługę komunikacyjną poprzez teren działek 
budowlanych (2 MN) od planowanej ulicy 1 
KDD; 

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ĝrodowisko w rozumie-
niu przepisów o ochronie ĝrodowiska (za wy-
jątkiem urządzeě infrastruktury technicznej); 

7. Co najmniej 80% powierzchni terenu musi sta-
nowić powierzchnię biologicznie czynną; 
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8. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, 

słuġącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poniewaġ nie przewi-
duje się wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w 
wyniku uchwalenia planu; 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 KDD - o pow. ok. 0,24 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – urządze-
nie drogi publicznej klasy D – ulica dojazdowa 
jednojezdniowa o szerokoĝci 10,0m w liniach 
rozgraniczających; 

2. Moġliwoĝć poprowadzenia w obrębie linii roz-
graniczających elementów infrastruktury tech-
nicznej, które nie spowodują zmniejszenia 
trwałoĝci obiektów drogowych i nie będą sta-
nowić zagroġenia bezpieczeěstwa ruchu dro-
gowego; 

3. Szerokoĝć jezdni - nie mniejszą niġ 5,0m; 

4. Teren ulicy musi być oĝwietlony w sposób 
właĝciwy dla jej klasy; 

5. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-
wierzchni ulicy (jezdni i chodników) w sposób 
umoġliwiający bezpieczne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

6. Pozostawienie przynajmniej 5% powierzchni 
terenu drogi jako terenu biologicznie czynne-
go; 

7. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, 
słuġącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poniewaġ nie przewi-
duje się wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w 
wyniku uchwalenia planu; 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 KDD - o pow. ok. 0,03 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – poszerze-
nie terenu ulicy Bogusławskiego w sposób 
umoġliwiający ustalenie linii rozgraniczającej 
od strony terenów 1 MN i 3 MN w odległoĝci 
nie mniejszej niġ 2,0m od krawędzi jezdni tej 
ulicy; 

2. Moġliwoĝć poprowadzenia w obrębie linii roz-
graniczających elementów infrastruktury tech-
nicznej, które nie spowodują zmniejszenia 
trwałoĝci obiektów drogowych i nie będą sta-
nowić zagroġenia bezpieczeěstwa ruchu dro-
gowego; 

3. Teren ulicy musi być oĝwietlony w sposób 
właĝciwy dla jej klasy; 

4. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-
wierzchni ulicy (jezdni i chodników) w sposób 

umoġliwiający bezpieczne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

5. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, 
słuġącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poniewaġ nie przewi-
duje się wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w 
wyniku uchwalenia planu; 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KX - o pow. ok. 0,01 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – urządze-
nie ciągu pieszego łączącego teren ulicy Bogu-
sławskiego z planowaną w sąsiedztwie ulicę 
stanowiącą pętlę miejską; 

2. Moġliwoĝć poprowadzenia w obrębie linii roz-
graniczających elementów infrastruktury tech-
nicznej, które nie spowodują zmniejszenia 
trwałoĝci obiektów drogowych oraz właĝciwe-
go oĝwietlenia; 

3. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-
wierzchni chodnika w sposób umoġliwiający 
bezpieczne korzystanie osobom niepełno-
sprawnym ruchowo; 

4. Pozostawienie przynajmniej 5% powierzchni 
terenu ciągu pieszego jako terenu biologicznie 
czynnego; 

5. Odstępuje się od ustalenia stawki procentowej, 
słuġącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poniewaġ nie przewi-
duje się wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w 
wyniku uchwalenia planu; 

Rozdział IV 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 21. W oparciu o sieci istniejące i projektowa-
ne ustala się zasady wyposaġenie terenu w sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej: 

1. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturę techniczną, z moġliwoĝcią jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów od-
rębnych; 

2. Planowane urządzenia infrastruktury tech-
nicznej naleġy wykonywać jako podziemne, 
od istniejących w sąsiedztwie sieci, w grani-
cach linii rozgraniczających ulic, w uzgodnie-
niu z zarządcą ulic i pod warunkiem zacho-
wania innych ustaleě planu oraz przepisów 
odrębnych. W szczególnych przypadkach do-
puszcza się sytuowanie urządzeě infrastruktu-
ry technicznej na terenach nie przeznaczo-
nych na cele publiczne – poza liniami rozgra-
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niczającymi ulic, po uprzednim uzyskaniu 
zgody i na warunkach ustalonych z właĝcicie-
lem gruntu; 

3. Realizacja poszczególnych urządzeě infra-
struktury technicznej musi być poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu tech-
nicznego uwzględniającego wzajemne wy-
magane odległoĝci między sieciami, który za-
kłada kompleksowe wyposaġenie ulic (prze-
widziane w planie elementy infrastruktury 
technicznej, nawierzchnie, chodniki, oĝwie-
tlenie); 

4. W przypadku kolizji istniejących urządzeě 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów z planowanym zagospodarowaniem, 
dopuszcza się moġliwoĝć ich przebudowy i 
rozbudowy w uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych z właĝciwym zarządcą sieci; 

5. Zaopatrzenie w wodę (w tym takġe dla celów 
przeciwpoġarowych) z istniejącej sieci wodo-
ciągowej przebiegającej wzdłuġ sąsiednich 
ulic, na warunkach ustalonych z zarządca sie-
ci. Kaġda działka powinna posiadać przyłącze 
wodociągowe umoġliwiające pobór wody 
zgodny z funkcją i sposobem zagospodaro-
wania działki; 

6. Odprowadzenie ĝcieków bytowych poprzez 
istniejącą wzdłuġ sąsiednich ulic oraz plano-
waną wzdłuġ ulicy 1 KDD, sieć kanalizacji sa-
nitarnej, do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej, na warunkach ustalonych z za-
rządcą sieci. 

7. Odprowadzenie wód opadowych - wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych na te-
renach zabudowanych oraz z terenów ulic na-
leġy odprowadzić do miejskiego systemu ka-
nalizacji deszczowej, na warunkach ustalo-
nych z zarządca sieci; 

8. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
ĝcieków związanych z usługami naleġy 
uzgodnić na etapie projektu inwestycji z wła-
ĝciwymi słuġbami ochrony ĝrodowiska i 
ochrony sanitarnej (SANEPID), w porozumie-
niu z miejskimi słuġbami komunalnymi; 

9. Gospodarka odpadami – koniecznoĝć segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych 
działek (naleġy przewidzieć miejsca na po-
jemniki, związane z selektywną zbiórką odpa-
dów) oraz zorganizowany ich wywóz na speł-
niające wymogi ochrony ĝrodowiska składo-
wisko, w sposób zgodny z przepisami odręb-
nymi na zasadach okreĝlonych indywidualnie 
przez miejskie słuġby komunalne. Prowadze-
nie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
zgodnie z zatwierdzonym programem gospo-
darki odpadami niebezpiecznymi; 

10. Zaopatrzenie w energię elektryczną i oĝwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasilane 
z istniejących stacji transformatorowych, 
zgodnie z indywidualnymi warunkami wła-
ĝciwego zarządcy sieci. Poprowadzenie pla-
nowanych sieci niskiego napięcia NN w li-
niach rozgraniczających dróg (w porozumie-
niu z zarządcą drogi); a zasilanie obiektów 
odbywać się będzie poprzez złącza kablowe z 
układami pomiarowymi umieszczonymi w 
granicach działki; 

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

12. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ğró-
deł, z zastosowaniem wysokosprawnych, 
proekologicznych rozwiązaě. Moġliwoĝć za-
opatrzenia w ciepło z miejskiej sieci c.o.; 

13. Zabezpieczenie w łącza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez róġnych opera-
torów - poprzez sieć kablową jako rozwiąza-
nie docelowe i na zasadach ustalonych z wła-
ĝciwym zarządcą sieci. 

Rozdział V 
Ustalenia końcowe 

§ 22. Zachowują waġnoĝć decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane 
przed uchwaleniem niniejszego planu, nie-
sprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Ciechanów. 

§ 24. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta: 

Tomasz Grembowicz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 348/XXXVII/09 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póğniejszymi zmianami) okreĝla się sposób rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu. 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bogusławskiego” nie wniesiono ġad-
nych uwag. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 

Tomasz Grembowicz 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 348/XXXVII/09 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.) okreĝla się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w w/w planie, naleġących do zadaě własnych gminy. 

§ 1. 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1519 z póğn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleġy do zadaě wła-
snych gminy. W szczególnoĝci zadania własne obejmują sprawy: 

a) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, 

b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ĝcieków komunalnych, 
utrzymania czystoĝci i porządku oraz urządzeě sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

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

a) planowaną drogę dojazdową wraz z kanalizacją deszczową i oĝwietleniem oraz poszerzenie istniejącej 
drogi – ul. Bogusławskiego, 

b) planowaną infrastrukturę techniczną: sieci: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kablową sieć 
energetyczną oraz w razie potrzeb sieci cieplnej - w liniach rozgraniczających planowanych dróg. 

§ 2. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 pkt 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą Prawo 
ochrony ĝrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji moġe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (okreĝloną w art. 3 pkt. 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ĝrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póğn. zm.), o ile nie 
stanowi naruszenia ustaleě planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane 
będą w sposób okreĝlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z póğniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 
pkt 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 3. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oĝwietleniem finansowane będą z 
budġetu miasta lub na podstawie porozumieě z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej finansowane będą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ĝcieków z dnia 7 
czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póğn. zm), ze ĝrodków własnych i zewnętrznych Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta wieloletnie pla-
ny rozwoju i modernizacji urządzeě wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budġet mia-
sta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych, gazowych oraz cieplnych finansowane będą na podsta-
wie art. 7 ust. 4 i 5 w/w ustawy Prawo energetyczne oraz na zasadach okreĝlonych w „Załoġeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ciechanów” uchwalonych przez 
Radę Miasta Ciechanów w dniu 21 lutego 2001r. – uchwała nr 8/II/2001. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 

Tomasz Grembowicz 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 348/XXXVII/09 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póğniejszymi zmianami) stwierdza się zgodnoĝć planu z ustaleniami Studium. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bogusławskiego” jest zgodny z uchwałą Rady Miasta 
Ciechanów nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowaě i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów”. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 

Tomasz Grembowicz 
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UCHWAŁA Nr 353/XXXVII/09 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 73/IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007r.  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie  
pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”  

zmienionej uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów dnia 27 marca 2008r.  
oraz uchwałą nr 232/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2008r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) oraz 
art. 13b ust. 3-5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 
2007r. Nr 19, poz. 115 z póğn. zm.) na wniosek 
Prezydenta Miasta Ciechanów uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. W uchwale nr 73/IX/07 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 28 czerwca 2007r. zmienionej 
uchwałą nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów 
dnia 27 marca 2008r. oraz uchwałą nr 232/XXIV/08 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2008r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

 

 


