
 

 

UCHWAŁA Nr 501/LI/2013 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 31 października 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 30. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405.), w związku z uchwałą nr 603/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej 

MNU 30 oraz po stwierdzeniu, iż nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostrołęki uchwalonymi w uchwale Nr 567/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 

24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ostrołęki zmienionymi uchwałą Nr 294/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., 

Rada Miasta Ostrołęki uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Zakres obowiązywania planu  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.- 

11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 30, zwaną dalej planem.  

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, są wyznaczone na rysunku planu, sporządzo-

nym na mapie w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu - załącznik nr 1;  

2) rozstrzygnięcia dotyczące uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia planu – załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej – załącznik nr 3. 

§ 2. 1. Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania ustalone w planie oznacza się symbolem literowym 

oraz numerem wyróżniającym teren spośród innych o tym samym przeznaczeniu.  

2. Przedmiotem ustaleń planu są tereny o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzy-

szącymi usługami, oznaczone symbolem MNU.  

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach zagospodarowania;  
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4) symbol przeznaczenia terenu wraz z numerami porządkowymi;  

5) zwymiarowane odległości w metrach;  

6) lokalizacja zjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną;  

7) drzewa o wartościach krajobrazowych. 

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulowany:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania poza granica-

mi planu;  

2) wybrane symbole przeznaczenia terenu poza granicami planu. 

§ 3. 1. W planie określa się:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną inten-

sywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dział-

ki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do po-

wierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc parkingowych 

i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;  

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów,  

7) szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy za-

budowy;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę jednorazową pobieraną w razie zbycia nieru-

chomości;  

12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę 

obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów,  

13) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jako-

ściowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,  

14) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

2. W planie nie określa się, ze względu na brak występowania zjawiska w obszarze planu:  

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi;  

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;  

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;  

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;  

6) granic terenów, pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz  

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu,  
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7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

8) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

9) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zago-

spodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, 

wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego,  

inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012,  

10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;  

11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 

terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady;  

12) granic terenów zamkniętych, i granic stref ochronnych terenów zamkniętych;  

13) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury. 

§ 4. Wyjaśnienie pojęć i definicji użytych w tekście uchwały  

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci od 0
O 

do 15
O 

;  

2) froncie działki – należy przez to rozumieć bok działki budowlanej, który przylega do drogi, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie wolno przekraczać przy 

budowie nowych oraz rozbudowie istniejących budynków, z pominięciem balkonów, wykuszy, oka-

pów i gzymsu oraz elementów wejścia do budynku - schodów, podestu, daszka, pochylni dla niepełno-

sprawnych i ganku wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 metra;  

4) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu lub 

formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy taką jak: bilbord, banner, tablica, gablo-

ta, szyld reklamowy, słup ogłoszeniowo - reklamowy, maszt. Nośnikiem reklamowym nie jest element 

miejskiego systemu informacji przestrzennej, czyli tablice informacyjne ułatwiające orientację 

w mieście, w tym tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, tablice informujące o obiektach i terenach 

użyteczności publicznej, a także znaki drogowe;  

5) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

stanowiące przepisy gminne, obejmujące obszar określony w §1 niniejszej uchwały;  

6) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością lub 

wodą powierzchniową, niezabudowany i nie stanowiący nawierzchni tarasów, stropodachów, dojazdów 

i dojść pieszych, za wyjątkiem 50% powierzchni dojść i dojazdów pokrytych ażurową ekokostką;  

7) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorię przeznaczenia terenu, w tym mieszczące 

się w danym przeznaczeniu funkcje;  

8) reklamie remontowej – należy przez to rozumieć reklamę okrywającej rusztowanie budowlane;  

9) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie terenu określające przeznaczenie, zgodnie z §2, 

ust. 2;  

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony sym-

bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obowiązują ustalenia planu;  

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

12) urządzeniach technicznych i obiektach liniowych infrastruktury technicznej – należy przez to ro-

zumieć urządzenia techniczne i obiekty liniowe: elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, kanali-

zacji, telekomunikacji, gospodarki odpadami i ciepłownictwa, za wyjątkiem oczyszczalni ścieków,  

stałych składowisk odpadów, elektrowni, ujęć i stacji uzdatniania wód;  

13) usługach – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, 

a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych; 
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2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie ujętych w ust. 1 należy stosować definicje zgodne 

z obowiązującymi odrębnymi przepisami i aktami prawa. 

§ 5. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MNU  

Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 1MNU i 2MNU - zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna z towarzyszącymi usługami to jest: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarczo-garażowe, 

budynki usługowe, wraz z towarzyszącymi dojazdami wewnętrznymi, parkingami, dojściami, zielenią przydo-

mową, obiektami małej architektury oraz urządzeniami technicznymi i obiektami liniowymi infrastruktury 

technicznej, w tym celu publicznego. W budynku usługowym i lokalu użytkowym budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego ustala się usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, kultury, rzemiosła, biur i admini-

stracji, przychodnie, poradnie i usługi opieki nad dziećmi; zakazuje się lokalizowania usług obsługi komunika-

cji samochodowej i usług pogrzebowych. 

§ 6. 1. Ustala się warunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem 1MNU i 2MNU:  

1) budynki należy lokalizować z zachowaniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii  

zabudowy;  

2) na jednej działce budowlanej mogą być zrealizowane trzy budynki:  

a) jeden budynek mieszkalny jednorodzinny,  

b) jeden budynek usługowy – jako budynek towarzyszący budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu na 

działce budowlanej,  

c) jeden budynek gospodarczo-garażowy; 

3) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczo-garażowych ścianą zewnętrzną bezpośrednio przy grani-

cy działki budowlanej;  

4) powierzchnia biologicznie czynna, w obrębie której wymagane jest zachowanie istniejących drzew zgodnie 

z §9, ust. 2, pkt 6:  

a) nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej na terenie 1MNU,  

b) nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej na terenie 2MNU; 

5) powierzchnia zabudowy:  

a) nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej na terenie 1MNU,  

b) nie więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej na terenie 2MNU; 

6) intensywność zabudowy: nie więcej niż 1,0 na działce budowlanej, nie mniej niż 0,15 na działce budowla-

nej. 

2. Ustala się parametry budynków w obrębie terenów oznaczonych symbolem 1MNU i 2MNU:  

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 11 m, nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne i poddasze użytkowe;  

2) maksymalna wysokość budynków usługowych – 11 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;  

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczo-garażowych – 5 m, nie więcej niż 1 kondygnacja nadziem-

na;  

4) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego: nie więcej niż 60 m
2
;  

5) geometria dachu - dachy pochyłe: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych w granicach 25
O 

-45
O 

, dla budynków usługowych i gospodarczo-garażowych dopuszcza się da-

chy o mniejszych spadkach, w tym dachy płaskie; w przypadku realizowania budynków gospodarczo-

garażowych bezpośrednio przylegających do siebie na granicy działki budowlanej:  

a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami 

zabudowy istniejącej,  

b) połacie dachu budynku sąsiedniego muszą mieć taki sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego; 
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6) wysokość poziomu podłogi parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego mierząc od poziomu terenu: 

nie więcej niż 50 cm ponad teren przy głównym wejściu do budynku;  

7) wysokość poziomu podłogi parteru budynku usługowego, na poziomie umożliwiającym zapewnienie do-

stępności do usług dla osób niepełnosprawnych - nie więcej niż 30 cm nad ponad teren przy głównym wej-

ściu do budynku;  

8) forma i kolorystyka elewacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczo-garażowych: natural-

ne kolory materiałów - kamień, drewno, cegła ceramiczna, szkło, tynki w kolorach pastelowych, z wyklu-

czeniem koloru fioletowego, niebieskiego i różowego oraz zakaz stosowania na elewacjach okładzin typu 

siding oraz płytek glazury i terakoty;  

9) kolorystyka i pokrycie dachu pochyłego budynków: pokrycie dachówką ceramiczną, bitumiczną lub mate-

riałem dachówko podobnym w kolorze tradycyjnej dachówki: czerwieni, brązu, granatu i szarości. 

§ 7. 1. Ustala się zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości terenu oznaczonego symbolem 

1MNU:  

1) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej: 700 m
2
;  

2) minimalna szerokość frontu nowotworzonej działki budowlanej: 22,0 m;  

3) minimalny kąt położenia granic nowotworzonych działek, w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej 

lub wewnętrznej – 90
O
; 

2. Ustala się zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości terenu oznaczonego symbolem 2MNU:  

1) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej: 500 m
2
;  

2) minimalna szerokość frontu nowotworzonej działki budowlanej: 18,0 m;  

3) minimalny kąt położenia granic nowotworzonych działek, w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej 

lub wewnętrznej – 90
O
; 

3. Ustala się minimalną powierzchnie nowotworzonej działki budowlanej dla:  

1) terenu oznaczonego symbolem 1MNU : 700 m
2
,  

2) terenu oznaczonego symbolem 2MNU : 500 m
2
. 

4. Nowotworzona działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub po-

średni, poprzez drogę wewnętrzną o parametrach wg §11, pkt 2. W stosunku do działek stanowiących drogę 

wewnętrzną nie obowiązują ustalenia ust. 1 - 3. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego terenów oznaczonych symbolem 1MNU 

i 2MNU:  

1) ustala się warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia działek budowlanych, lokalizowane od strony dróg 

publicznych znajdujących się poza granicami planu oraz dróg wewnętrznych jeżeli zostaną wyznaczone:  

a) ogrodzenie działki budowlanej od strony dróg należy lokalizować wyłącznie na terenie działki budowla-

nej uwzględniając linie rozgraniczające terenu,  

b) wysokość ogrodzeń nie więcej niż 1,8 m ponad poziom terenu,  

c) stosowanie ogrodzeń jako ażurowych o nie mniej niż 60% prześwitu w przęśle,  

d) wysokość cokołu nie więcej niż 0,4 m,  

e) zakazuje się stosowania w ogrodzeniach przęseł z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeń 

pełnych; 

2) ustala się warunki rozmieszczenia nośników reklamowych:  

a) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących oraz wszelkiego rodzaju ekranów  

wizyjnych i projekcyjnych,  

b) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych na elewacjach budynków z funkcją usługową, pod 

warunkiem nie przekraczania 4m
2 

powierzchni reklamowej oraz dostosowania formy i kolorystyki do 

kompozycji architektonicznej całej ściany budynku; reklamy na budynkach nie mogą deformować ich 

bryły oraz przesłaniać otworów okiennych i detali architektonicznych,  
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c) dopuszcza się realizację reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie na czas rzeczywi-

stego prowadzenia prac budowlanych, w okresie nie dłuższym niż 15 miesięcy. 

§ 9. 1. Wskazuje się ochronę terenów oznaczonych symbolem 1MNU i 2MNU w postaci strefy ochrony  

pośredniej ujęcia wody, dla której obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych.  

2. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego terenów oznaczonych symbo-

lem 1MNU i 2MNU:  

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko takich jak budowa, przebudowa, remont urządzeń technicznych i obiektów li-

niowych infrastruktury technicznej oraz wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;  

2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej jeżeli 

taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;  

3) zakaz odprowadzania do gruntu ścieków zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach przekra-

czających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w przepisach odrębnych;  

4) w zakresie ochrony przed hałasem:  

a) obszar całego planu to „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i/lub „teren związany ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży” w rozumieniu przepisów odrębnych,  

b) nakaz realizacji lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, tak aby były odizolo-

wane akustycznie od lokali usługowych i nie przejściowe przez lokale usługowe lub dobudowane bu-

dynki usługowe; 

5) ochronę drzew o wartościach krajobrazowych, wskazanych na rysunku planu, poprzez zakaz ich likwidacji 

i uszkadzania. Od zakazów tych można odstąpić w przypadku, gdy drzewo obumiera oraz zagraża życiu lub 

zdrowiu ludzi;  

6) zachowanie istniejących drzew, nie wymienionych w pkt 5, za wyjątkiem dopuszczenia usunięcia drzew, 

niezbędnych do zrealizowania określonych w planie obiektów budowlanych wraz z dojazdem, drzew ob-

umierających, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, drzew owocowych oraz drzew w wieku do 10 lat. 

§ 10. Ustala się zasady obsługi w infrastrukturę techniczną terenów oznaczonych symbolem 1MNU 

i 2MNU:  

1) zasadę obsługi obiektów budowlanych z systemów infrastruktury technicznej, poprzez istniejące 

i projektowane urządzenia techniczne i obiekty liniowe infrastruktury technicznej wszystkich mediów;  

2) możliwość budowy, w tym rozbudowy istniejących urządzeń technicznych i obiektów liniowych infra-

struktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) obowiązek podłączenia obiektów budowlanych do niezbędnych dla ich funkcjonowania urządzeń tech-

nicznych i obiektów liniowych infrastruktury technicznej;  

4) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, w oparciu o wodociąg DN 110 w ul. Czeczotki oraz 

DN 110 w ul. Chomicza;  

5) odprowadzanie ścieków bytowych do oczyszczalni ścieków, poprzez przewody kanalizacji sanitarnej, 

w oparciu o przewody kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Chomicza;  

6) ścieki technologiczne przed zrzutem do odbiornika wymagają oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń 

przemysłowych w urządzeniach oczyszczających znajdujących się w granicach działek, do których  

inwestor posiada tytuł prawny, niezależnie od dalszego sposobu oczyszczania, zgodnie z przepisami  

odrębnymi;  

7) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru planu bezpośrednio do gruntu, przy czym wy-

maga się kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem z nich wód opado-

wych i roztopowych na tereny sąsiednich działek budowlanych;  
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8) czasowe gromadzenie odpadów stałych na poszczególnych działkach budowlanych, z nakazem selektyw-

nej zbiórki odpadów, z wywozem za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb docelowo do zakładu 

unieszkodliwiania odpadów, zaś do czasu realizacji tego obiektu – na najbliższe składowisko odpadów sta-

łych w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz ze stosownymi uchwałami Rady Miasta przy-

jętymi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Planem gospodarki odpadami;  

9) zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) z sieci elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

b) projekty zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidzieć rezerwę miejsc i terenu dla 

lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbęd-

nych dla zaopatrzenia lokowanych na terenach budynków i budowli w energię elektryczną, a także 

oświetlenie terenu wokół obiektów; 

10) zaopatrzenie w ciepło budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej, w oparciu o przewody w ul. Czeczotki 

i Chomicza;  

11) stosowanie podziemnych przewodów telekomunikacji;  

12) na całym obszarze planu dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicz-

nej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

§ 11. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej i ilość miejsc parkingowych terenów oznaczonych symbo-

lem 1MNU i 2MNU:  

1) obsługę komunikacyjną zapewniają drogi publiczne poza obszarem planu;  

2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu ustalając:  

a) lokalizację zjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem gra-

ficznym,  

b) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających tych dróg - 8 m; 

3) minimalna liczba miejsc parkingowych zlokalizowanych w granicach własnej inwestycji - nie mniej niż 

1 miejsce parkingowe na działce budowlanej, z uwzględnieniem wskaźników:  

a) na jeden lokal mieszkalny nie mniej niż 1 miejsce parkingowe,  

b) dla funkcji usługowych, z wyjątkiem handlu detalicznego – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m
2 

powierzchni użytkowej usług,  

c) dla funkcji handlu detalicznego – co najmniej 1 miejsca parkingowe na 30 m
2 
powierzchni sprzedaży. 

§ 12. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której 

wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, na poziomie 30%. 

Rozdział 2. 

Przepisy końcowe  

§ 13. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada”, 

uchwalonego Uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. (Dziennik Urzę-

dowy Województwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r.).  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki: 

Dariusz Maciak 
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