
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/115/2015 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk 

w wybranych kwartałach miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/263/2012 Rady 

Miejskiej w Płońsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk w wybranych kwartałach miasta, po stwierdzeniu 

zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Płońsk, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/32/2002 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 września 2002 r. oraz 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska zatwierdzonej 

Uchwałą XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2012 r. uchwala się co następuje: 

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne. 

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk 

w wybranych kwartałach miasta, zwaną dalej „planem”. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera: 

1) przepisy ogólne, określone w Dziale I Uchwały, w tym: 

a) Rozdział 1, zakres obowiązywania planu, 

b) Rozdział 2, wyjaśnienie używanych pojęć, 

c) Rozdział 3, ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

d) Rozdział 4, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

e) Rozdział 5, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

f) Rozdział 6, ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem, 

g) Rozdział 7, ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych 

h) Rozdział 8, ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 

w ich użytkowaniu, w tym zakazie zabudowy, 

i) Rozdział 9, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 11693



j) Rozdział 10, zasady obsługi parkingowej, 

k) Rozdział 11, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 

l) Rozdział 12, ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów, 

m) Rozdział 13, ustalenia w zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której 

mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) ustalenia szczegółowe dla terenów, w tym w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, określone w Dziale II Uchwały, w tym: 

a) Rozdział 14 – ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) Rozdział 15 – ustalenia dla terenu obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej P,U, 

c) Rozdział 16 – ustalenia dla terenów zieleni nieurządzonej ZN, 

3) Przepisy końcowe - określone w Dziale III Uchwały. 

2. Załącznikami do Uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załączniki Nr 1 i Nr 2, ustalający granicę planu oraz 

przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów, 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 

nr 3, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 4. 

3. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występują one w granicach planu, w szczególności dotyczy 

to terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów przestrzeni publicznych. 

§ 3. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części 

graficznej planu. 

2. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz w części graficznej planu obowiązują łącznie, w zakresie 

określonym uchwałą. 

3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych. 

4. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące 

się w przeznaczeniu podstawowym, względnie - przy dochowaniu warunków przewidzianych niniejszą 

uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia uzupełniającego. 

5. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, pokrywające się z linią rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

wyznaczające granice wyodrębnionych planem terenów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, określające dopuszczalne zbliżenie elewacji budynków do linii 

rozgraniczającej tereny, 

4) symbole cyfrowe i literowe określające przeznaczenie podstawowe terenów wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi, stanowiące odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych planu: 

a) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) P,U – teren obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej, 

c) ZN – tereny zieleni nieurządzonej, 

5) obszary podlegające ochronie, wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych: 

a) obszar stanowiska archeologicznego, 
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b) zasięg granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), 

c) granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), 

d) granice obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (Q 0,2%), 

6) obszary wymagające szczególnych warunków zagospodarowania: 

a) granice stref technicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN. 

Rozdział 2. 

Wyjaśnienie używanych pojęć. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Płońsku, 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia Uchwały, o których mowa w §2 niniejszej Uchwały, 

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, 

4) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony planem, ograniczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym cyfrowo – literowym przypisanym wyłącznie 

do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia, 

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające 

granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych warunkach zabudowy 

i zagospodarowania, 

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który został ustalony 

planem jako jedyny lub przeważający na wyznaczonym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 

rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka 

funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe 

i mogą z nim harmonijnie współistnieć, 

8) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone 

liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek 

i obiektów. Przebieg tych dojazdów powinien być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego, 

9) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych świadczonych na rzecz jednostek 

gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej 

i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi, 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu 

i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, 

z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, 

przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 metry, 

11) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 

materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym 

lub znakiem informacyjnym ustawionym przez gminę, 

12) urządzeniu reklamowym typu billboard - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe 

o powierzchni tablicy reklamowej powyżej 5m
2 

lub wysokości całkowitej obiektu przekraczającej 5 m 

liczonej od poziomu gruntu, 

13) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy obliczoną zgodnie z PN-ISO 

9836:1997, 
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14) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć intensywność zabudowy według definicji zawartej 

w art.15 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm.), 

15) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną według 

definicji zawartej w § 3 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 poz. 1422), 

16) minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział 

procentowy powierzchni biologicznie czynnej według definicji zawartej w art.15 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 

199 z póź. zm.), 

17) uciążliwym oddziaływaniu - należy przez to rozumieć zespół czynników będących skutkiem określonej 

działalności usługowej lub produkcyjnej pogarszającej warunki środowiska i życia mieszkańców poprzez 

obniżenie standardów środowiska wywołane emisją substancji i energii, hałasu, wibracji, promieniowania, 

zanieczyszczania powietrza, w tym substancjami zapachowymi, gleby, wód powierzchniowych 

i podziemnych poniżej określonych w obowiązujących przepisach odrębnych, 

18) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość budynku według definicji zawartej w §6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422), 

19) urządzeniu infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty, o których budowie jest 

mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.), 

20) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną według definicji zawartej w art. 2  

pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn.zm.). 

Rozdział 3. 

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 5. 1. Ustala się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków 

realizowanych zgodnie z przeznaczeniem podstawowym. 

2. Ustala się, że wszelka nowa zabudowa na terenach, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie 

zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala się, że linie o których mowa w ust. 1 nie dotyczą urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

4. W przypadku lokalizacji zabudowy od strony nowo projektowanych dojazdów niewydzielonych ustala 

się zakaz realizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 4 m od granicy pasa drogowego tych dojazdów. 

§ 6. W zakresie zasad realizacji ogrodzeń ustala się: 

1) maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,8 m, 

2) nakaz realizacji ogrodzeń ażurowych od strony dróg publicznych, 

3) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych, 

4) dopuszczenie realizacji cokołów, 

5) zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 0,5 m w rzucie poziomym od gazociągów. 

§ 7. 1. Na całym obszarze planu ustala się zakaz realizacji urządzeń reklamowych emitujących zmienne 

światło. 

2. Realizację urządzeń reklamowych typu billboard dopuszcza się jedynie na terenie oznaczonym 

symbolem P,U. 

3. Ustala się zakaz realizacji urządzeń reklamowych na terenach oznaczonych symbolami ZN. 
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§ 8. 1. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienie ładu 

przestrzennego, na całym obszarze planu ustala się: 

1) nakaz ujednolicenia formy i detalu architektonicznego budynków oraz elementów zagospodarowania 

terenu w granicach poszczególnych działek budowlanych, 

2) dopuszczenie stosowania dachów dwuspadowych, wielospadowych oraz dachów płaskich o nachyleniu 

połaci dachowych od 2º do 45º lub dachów opartych na łuku 

3) dopuszczenie doświetlenia dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

4) zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawych intensywnie: żółtych, zielonych, 

fioletowych, niebieskich, pomarańczowych i czerwonych, 

5) zakaz stosowania w wykończeniu budynków detalu architektonicznego w jaskrawych barwach 

podstawowych, 

6) zakaz stosowania na elewacjach budynków paneli syntetycznych, tzw. siddingu, 

7) dopuszczenie stosowania blachy falistej na elewacjach budynków jedynie na terenie oznaczonym 

symbolem 4.P,U. 

2. Dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią nieruchomością lub 

odległości 1,5 m od niej, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych. 

3. Ustala się wysokość podpiwniczenia budynków maksymalnie do 1,0 m ponad poziom terenu 

przylegającego do ściany budynku, w miejscu gdzie rzędna terenu jest najwyższa. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

§ 9. Ustala się, że na całym obszarze planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania 

środowiska: 

1) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz: 

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej 

charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza, 

b) zastosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych ograniczających 

emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi, 

c) stosowania w prowadzonej działalności usługowej i produkcyjnej instalacji i technologii zapewniających 

ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych 

przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny 

sąsiednie, 

2) w celu ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych ustala się: 

a) nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni zagrożonych 

zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w przepisach odrębnych, 

b) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych 

zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi, 

3) dopuszczenie lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem P,U, 

4) zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których 

mowa w przepisach odrębnych, 

5) nakaz ograniczenia uciążliwego oddziaływania do granicy działki na jakiej jest wytwarzane, za wyjątkiem 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

6) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w przepisach odrębnych, dla terenów oznaczonych 

symbolami: MW jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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Rozdział 5. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 10. 1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolami 3.ZN, 4.P,U znajdują się w zasięgu obszaru 

stanowiska archeologicznego, osada wczesnośredniowieczna, oznaczonego na rysunku planu. 

2. W zasięgu obszaru określonego w ust.2 należy uwzględnić obowiązujące w tym zakresie przepisy 

odrębne. 

Rozdział 6. 

Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem. 

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

ustala się: 

1) minimalna powierzchnia działki na terenach oznaczonych symbolami: 

a) 1.MW – 2000 m
2
, 

b) 4.P,U - 800 m
2
, 

2) minimalny front działki na terenach oznaczonych symbolami: 

a) 1.MW – 25 m, 

b) 4.P,U – 18 m. 

Rozdział 7. 

Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych. 

§ 12. 1) zasięg granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), 

2) granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), 

3) granice obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(Q 0,2%), 

4) w zasięgu granic obszarów określonych w pkt.1, pkt.2 i pkt.3 obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie ochrony przed powodzią. 

Rozdział 8. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy. 

§ 13. 1. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, granice stref technicznych od napowietrznych linii 

elektroenergetycznych SN, obejmujące pas terenu o szerokości 7,5 m licząc od osi linii w obie strony. 

2. W zasięgu granic, o których mowa w ust.1 ustala się nakaz uwzględnienia w obowiązujących, w tym 

zakresie przepisów odrębnych. 

3. Ustala się nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów stref technicznych od innych urządzeń 

infrastruktury technicznej nie wymienionych w ust.1, określonych w obowiązujących przepisach odrębnych. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

§ 14. Ustala się, obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych symbolem: 

1) 4.P,U, 3.ZN z ulicy Żołnierzy Wyklętych położonej poza zachodnią granicą planu zapewniającą połączenie 

z ulicą Sienkiewicza i ulicą 19 Stycznia, 

2) 1.MW, 2.ZN z ulicy Wieczorków położonej poza granicami planu, 
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§ 15. W granicach planu dopuszcza się realizację dojazdów niewydzielonych, pod warunkiem spełnienia 

następujących wymagań: 

1) parametry dojazdów niewydzielonych winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do 

przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania, 

2) szerokość pasów drogowych dojazdów niewydzielonych winna być nie mniejsza niż 5 m, 

3) dla dojazdów niewydzielonych bez obustronnego przejazdu (zakończonych „ślepo”) ustala się nakaz 

realizacji placów manewrowych umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich 

obsługiwanych przez nie działek budowlanych, przy czym min. parametry placu manewrowego nie mogą 

być mniejsze niż 12,5x12,5m. 

Rozdział 10. 

Zasady obsługi parkingowej. 

§ 16. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej: 

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach 

nieruchomości, na których jest realizowana zabudowa, 

2) dla nowych inwestycji obowiązują następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, 

z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu: 

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 m.p./1 mieszkanie, 

b) usług i handlu o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 400 m
2 

- 7 m.p./1000 m
2 

powierzchni 

użytkowej i 1 m.p./10 zatrudnionych, 

c) usług i handlu o całkowitej powierzchni użytkowej poniżej 400 m
2 

- 1 m.p./100 m
2 

powierzchni 

użytkowej i nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal usługowy i nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal usługowy na 

pozostałych terenach, 

d) obiektów produkcyjnych, usług obsługi komunikacji, w tym stacji paliw - 10 m.p./1000 m
2 

powierzchni 

użytkowej i 3 m.p./10 zatrudnionych, 

3) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami odrębnymi. 

Rozdział 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

§ 17. 1. Ustala się obsługę terenów przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych sieci 

infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się na całym obszarze planu: 

1) dopuszczenie zachowania istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym 

obsługujących obszar nie objęty planem, zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji, 

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do uzbrojenia 

terenów, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, obiektów i urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz sieci infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej 

i kanalizacyjnej, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów 

odrębnych, 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury 

technicznej. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami 

należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu warunków technicznych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. 

§ 18. 1. W zakresie systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie obszaru planu w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej, zasilanej 

z ujęć wód, położonych poza granicami planu, 
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2) nakaz realizacji nowych sieci wodociągowych w układzie promienisto-pierścieniowym, z uwzględnieniem 

istniejących rurociągów wodociągowych, 

3) nakaz wykonania sieci wodociągowej przed przystąpieniem do realizacji zabudowy zgodnej z ustalonym 

dla terenów przeznaczeniem, 

4) niezależnie od zasilania, ze zbiorczej sieci wodociągowej nakaz zapewnienia zaopatrzenia ludności w wodę 

z awaryjnych studni publicznych, 

5) nakaz zapewnienia zaopatrzenia terenów w wodę do celów przeciwpożarowych, 

6) nakaz dostosowania średnic rurociągów wodociągowych do potrzeb technicznych rozbudowy sieci, 

7) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów stref technicznych określonych w obowiązujących 

w tym zakresie przepisach odrębnych, 

2. W zakresie systemu kanalizacji i odprowadzania wód ustala się: 

1) nakaz sukcesywnego objęcia siecią kanalizacyji sanitarnej zabudowy lokalizowanej i istniejącej 

w granicach planu, przy czym zakłada się realizację systemu zbiorczego kanalizacji gminnej 

odprowadzającej ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków położonej poza granicami planu, 

2) nakaz realizacji systemu kanalizacji rozdzielczej, 

3) nakaz podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do kanalizacji zbiorczej, 

4) nakaz dostosowania średnic kanałów do potrzeb technicznych rozbudowy sieci, 

5) odprowadzenie wód opadowych z terenów nieutwardzonych na terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej powierzchniowo na teren własnej działki, 

6) nakaz realizacji kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie 

z przepisami odrębnymi dla wód opadowych odprowadzanych z dróg publicznych, utwardzonych dróg 

wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych, terenów o powierzchni trwałej na terenach usługowych, 

produkcyjnych oraz parkingów utwardzonych i gruntowych o powierzchni powyżej 0,1 ha, 

7) nakaz dostosowania średnic przewodów kanalizacyjnych do potrzeb technicznych rozbudowy sieci. 

3. W zakresie systemu elektroenergetycznego ustala się: 

1) zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej 

średniego i niskiego napięcia 

2) zachowanie istniejących stacji transformatorowych 15 kV/nN, 

3) utrzymanie istniejącego przebiegu linii średniego i niskiego napięcia (w tym linii napowietrznych) 

z dopuszczeniem ich modernizacji, przebudowy, remontu lub likwidacji i zamiany na sieci kablowe 

w przypadkach uzasadnionych potrzebami technicznymi sieci, 

4) dopuszczenie stosowania zarówno linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym i stacji 

w wykonaniu wnętrzowym jak i linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym i stacji 

transformatorowych SN/nn w wykonaniu słupowym i kontenerowym oraz innych urządzeń niezbędnych do 

zaopatrzenia obszaru planu w energię elektryczną, 

5) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów stref technicznych obowiązujących dla sieci 

elektroenergetycznych, w tym SN. 

4. W zakresie systemu gazowego ustala się: 

1) zaopatrzenie obszaru planu w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych w oparciu o istniejącą 

i projektowaną sieć średniego i niskiego ciśnienia, poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego 

i niskiego ciśnienia, w oparciu o gazociągi istniejące 

2) nakaz zachowania odległości podstawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

3) dla planowanych gazociągów średniego ciśnienia nakaz ustalenia stref kontrolowanych, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, 
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4) nakaz uwzględnienia obowiązujących warunków technicznych dla sieci gazowych określonych 

w przepisach odrębnych, 

5) nakaz dostosowania średnic przewodów gazowych do potrzeb technicznych rozbudowy sieci. 

5. W zakresie systemu ciepłowniczego ustala się: 

1) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

2) dopuszczenie indywidualnych źródeł ciepła. 

6. W zakresie systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadami określonymi 

w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych. 

7. W zakresie systemu telekomunikacyjnego ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru planu w oparciu 

o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 

8. W zakresie melioracji wodnych ustala się: 

1) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie 

urządzeń melioracji wodnych, 

2) nakaz uwzględnienia w miejscach planowanych inwestycji lokalizacji rurociągów drenarskich, 

3) przebudowa, odbudowa lub likwidacja urządzeń, o których mowa w pkt.2 jest możliwa pod warunkiem: 

a) uwzględnienia obowiązujących przepisów odrębnych, w tym w zakresie pozwolenia wodno prawnego 

oraz wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na wykonanie prac na urządzeniach melioracji 

wodnych, 

b) wykonaniem dokumentacji technicznej z zastosowaniem rozwiązań projektowych nie powodujących 

pogorszenia funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

Rozdział 12. 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenów. 

§ 19. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją inwestycji 

docelowych. 

Rozdział 13. 

Ustalenia w zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę,  

o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 20. Ustala się stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pobieranej 

przez Burmistrza Miasta Płońsk w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika 

wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu w wysokości 15% dla 

wszystkich terenów. 

DZIAŁ II. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów, w tym w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu. 

Rozdział 15. 

Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2) przeznaczenie uzupełniające : zabudowa usługowa, lokale usługowe. 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 11693



a) dopuszczenie realizacji usług nie kolidujących z zabudową mieszkaniową w szczególności z zakresu 

usług handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej 

i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, 

gastronomii, turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania) oraz usług rzemieślniczych, w formie lokali 

usługowych wbudowanych w budynki mieszkaniowe lub samodzielnych budynków usługowych, 

b) dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

w tym telekomunikacyjnej, dróg wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych, parkingów i miejsc 

parkingowych, dojść pieszych, ścieżek rowerowych oraz zieleni urządzonej, 

c) dopuszczenie lokalizacji lokali usługowych jedynie w parterach w budynków mieszkalnych, 

d) zakaz lokalizacji usług związanych z handlem hurtowym, składowaniem i magazynowaniem towarów, 

usług produkcyjnych oraz usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów 

samochodowych, stacji paliw i baz transportowych, 

e) dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej lub lokali usługowych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem 

uzupełniającym pod warunkiem: dostosowania jej do wymogów i charakteru przeznaczenia 

podstawowego, zachowania proporcji, aby powierzchnia zabudowy przeznaczenia uzupełniającego 

określonego w pkt. 2 nie stanowiła więcej niż 30% wielkości określonej wskaźnikiem powierzchni 

zabudowy dla poszczególnych terenów oraz aby powierzchnia całkowita zabudowy dla przeznaczenia 

uzupełniającego w poszczególnych działkach budowlanych wynosiła maksymalnie 250m
2
, 

f) nakaz zapewnienia rezerwy terenowej w celu lokalizacji przepompowni ścieków, w miejscu niezbędnym 

do prawidłowego odprowadzenia ścieków sanitarnych z lokalizowanych budynków w obrębie terenu, 

g) dopuszczenie realizacji garaży podziemnych. 

4) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m, za wyjątkiem budynków usługowych dla których obowiązuje 

maksymalna wysokość  - 7 m, 

b) maksymalna intensywność zabudowy – 1,8 

c) minimalna intensywność zabudowy – 0,2, 

d) maksymalna powierzchna zabudowy – 60%, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30%, 

f) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 50 m, 

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości - 2000 m
2
. 

Rozdział 15. 

Ustalenia dla terenu obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej P,U. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.P,U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe : obiekty produkcyjne i zabudowa usługowa. 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) dopuszczenie realizacji obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej bez określenia jej profilu, 

w tym stacji paliw, warsztatów samochodowych, usług związanych z magazynowaniem i składowaniem 

materiałów oraz baz transportowych, 

b) dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

w tym telekomunikacyjnej, dróg wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych, parkingów i miejsc 

parkingowych, dojść pieszych, ścieżek rowerowych oraz zieleni urządzonej, 

c) dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży, w formie wolnostojącej, połączonych 

z budynkami usługowymi i produkcyjnymi lub w przypadku garaży, wbudowanych w budynki usługowe 

i produkcyjne. 
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3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m, za wyjątkiem budynków gospodarczych i garaży dla których 

obowiązuje maksymalna wysokość  - 7 m : 

b) maksymalna intensywność zabudowy  – 2,0, 

c) minimalna intensywność zabudowy – 0,1, 

d) maksymalna powierzchna zabudowy – 70%, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%, 

f) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 50 m, 

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości - 800 m
2
. 

Rozdział 16. 

Ustalenia dla terenów zieleni nieurządzonej ZN. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.ZN, 3.ZN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe : zieleń nieurządzona. 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: tereny przeznaczone na cele zieleni nieurządzonej, w tym łąki, pastwiska, zadrzewienia 

i zakrzewienia położone wzdłuż cieków wodnych pełniących istotną rolę połączeń w systemie węzłów 

i korytarzy ekologicznych. 

DZIAŁ III. 

Przepisy końcowe. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Krzysztof Tucholski 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/115/2015 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu. 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku, w oparciu 

o dokumentację z wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Płońsk w wybranych kwartałach miasta do publicznego wglądu, stwierdza brak uwag wymagających 

rozstrzygnięcia. 

   

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Krzysztof Tucholski 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/115/2015 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku stwierdza, że w związku 

z przejętym w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk 

w wybranych kwartałach miasta przeznaczeniem terenów nie przewiduje się konieczności realizacji 

inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

   

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Krzysztof Tucholski 
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