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UCHWAŁA Nr 456/XLIX/10 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kącka” 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 póčniejszymi zmianami), oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z póčniejszymi 
zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Cie-
chanów nr 350/XXXVII/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Kącka”, Rada Miasta Ciechanów postanawia, 
co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Kącka”, obejmujący 
obszar o powierzchni ok. 5,85 ha, połoďony w pół-
nocno-wschodniej czćċci miasta, w rejonie ulicy 
Kąckiej, zwany dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego składa sić z nastćpujących, integral-
nych czćċci: 

1) Czćċci tekstowej, stanowiącej treċć niniejszej 
uchwały; 

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

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

4) Rozstrzygnićć dotyczących sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiących załącznik nr 3 do uchwały; 

5) Stwierdzenia zgodnoċci ze „Studium uwarun-
kowaĉ 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 - naleďy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami); 

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

1) Ustawa o udostćpnianiu informacji o ċro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na ċrodowisko, 

2) Prawo ochrony ċrodowiska, 

3) Ustawa o odpadach, 

4) Prawo wodne, 

5) Prawo budowlane, 

6) Ustawa o drogach publicznych, 

7) Ustawa o gospodarce nieruchomoċciami, 

8) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 

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

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

4. uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć; 

5. rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
integralną czćċć planu, rysunek w skali 
1:1 000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

6. symbolu – naleďy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji 
okreċlony odpowiednio symbolem literowym 
i numerem, wyróďniającym go spoċród in-
nych terenów; 
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7. terenie – naleďy przez to rozumieć teren funk-

cjonalny lub teren komunikacji dla którego 
obowiązują ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczającymi oraz okreċlony sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

8. wskačniku intensywnoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć wartoċć stosunku po-
wierzchni zabudowy obiektów na danej dział-
ce budowlanej, do powierzchni tej działki; 

9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić ustaloną niniejszym 
planem, okreċlającą najmniejszą dopuszczal-
ną odległoċć płaszczyzny elewacji noworeali-
zowanego obiektu od linii rozgraniczającej te-
renu, krawćdzi jezdni ulicy lub granicy działki, 
z pominićciem logii, balkonów, wykuszy wy-
sunićtych poza obrys budynku oraz elemen-
tów wejċć do budynków (schodów, pode-
stów, pochylni dla niepełnosprawnych i zada-
szeĉ) - o głćbokoċci do 2,0m i powierzchni 
zabudowy do 8,0m2; 

10. linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć linić bćdącą granicą pomićdzy terenami 
o róďnym sposobie uďytkowania, zagospoda-
rowania lub róďnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róďnej funkcji); 

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

12. przeznaczeniu uzupełniającym - naleďy przez 
to rozumieć dodatkowe przeznaczenie, które 
nie moďe przewaďać na danej działce - sto-
sownie do ustaleĉ dotyczących warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

13. maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć ustalony w planie nieprze-
kraczalny pionowy wymiar budynku w me-
trach, mierzony od poziomu gruntu przy wej-
ċciu do budynku do najwyďszego punktu 
przekrycia dachu; 

14. usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć usługi handlu detalicznego, gastro-
nomii, rzemiosła nieuciąďliwego (z wyłącze-
niem warsztatów obsługi samochodów i sta-
cji paliw), administracji i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego, łącznoċci, informacji, nauki i 
oċwiaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-
ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyďszych cha-
rakterze i stopniu uciąďliwoċci, których celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludnoċci, a których 
funkcjonowanie: 

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

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

- nie jest čródłem uciąďliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

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

15. usługach podstawowych - naleďy przez to 
rozumieć usługi nieuciąďliwe o zakresie 
umoďliwiającym zaspokojenie codziennych i 
powszechnych potrzeb mieszkaĉców, takich 
jak: handel detaliczny, gastronomia, admini-
stracja, oċwiata, opieka społeczna i zdrowot-
na, kultura; 

16. terenie biologicznie czynnym – naleďy przez 
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający naturalną 
wegetacjć, a takďe 50% powierzchni tarasów i 
stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej 
niď 10m2, oraz wodć powierzchniową na tym 
terenie; 

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

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

§ 3. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreċlenie: 

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

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3. wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 
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4. zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 

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

6. szczegółowych zasad i warunków podziału 
nieruchomoċci; 

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

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

9. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 4. Na obszarze objćtym planem nie zachodzą 
przesłanki do okreċlenia: 

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

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

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

4. warunków scalania nieruchomoċci; 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie usta-
leĉ: 

1. granic obszaru objćtego planem; 

2. linii rozgraniczających tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3. nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji, okreċlonych odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyróďniają-
cym je spoċród innych terenów. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące całego obszaru  

objętego planem 

§ 6. Wyodrćbnia sić tereny o róďnym przezna-
czeniu i róďnych 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 urządzeĉ elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku planu symbolem E; 

3. tereny dróg (ulic) publicznych: 

1) ulica (poszerzenie ulicy istniejącej) zbiorcza 
klasy Z, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem KDZ; 

2) ulica lokalna klasy L, oznaczona na rysunku 
planu symbolem KDL; 

3) ulice dojazdowe klasy D oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

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

§ 7. Dla całego obszaru ustala sić: 

1. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko, okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych, za wyjąt-
kiem dróg oraz sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej; 

2. Zakaz lokalizacji obiektów i urządzeĉ oraz 
prowadzenia działalnoċci usługowej, mogą-
cych powodować przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego poza terenem 
działki budowlanej, do której inwestor posia-
da tytuł prawny; 

3. Zakaz odprowadzania ċcieków do gruntu i do 
urządzeĉ melioracyjnych. Odprowadzenie 
ċcieków sanitarnych do miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej. Jako rozwiązanie tym-
czasowe, jedynie do czasu realizacji kanaliza-
cji sanitarnej dopuszcza sić funkcjonowanie 
bezodpływowych, szczelnych, opróďnianych 
okresowo zbiorników ċcieków; 

4. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony 
ċrodowiska unieszkodliwiania odpadów - se-
lektywną zbiórkć odpadów na posesjach w 
urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjćtym w gospodarce 
komunalnej miasta; 

5. Zasadć stosowania w nowych i przebudowy-
wanych obiektach, proekologicznych syste-
mów cieplnych o niskich emisjach zanie-
czyszczeĉ do ċrodowiska; 

6. Zasadć działaĉ porządkujących w zakresie 
ujednolicenia elementów przestrzeni ogólno-
dostćpnych (wyposaďenie i oċwietlenie ulic, 
ogrodzenia, zieleĉ, mała architektura); 
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7. Kaďda działka budowlana musi mieć dostćp 

do drogi publicznej poprzez takie jej ukształ-
towanie, które umoďliwia wjazd na działkć z 
drogi publicznej bezpoċrednio lub poprzez 
drogć wewnćtrzną, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

8. Minimalny udział terenów biologicznie czyn-
nych w powierzchni kaďdej działki budowlanej 
został okreċlony w ustaleniach dla poszcze-
gólnych terenów; 

9. Minimalny kąt połoďenia granic wydzielanych 
działek budowlanych w stosunku do przyle-
głego pasa drogowego - 70°; 

10. Obiekty i urządzenia na kaďdym terenie funk-
cjonalnym naleďy realizować w sposób zgod-
ny z ustaleniami planu w zakresie warunków, 
zasad i standardów kształtowania zabudowy, 
przepisami okreċlonymi dla poszczególnych 
terenów funkcjonalnych, przepisami odrćb-
nymi i zasadami współďycia społecznego; 

§ 8. Okreċla sić zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1. Wyklucza sić umieszczanie reklam w miejscach 
i w sposób zastrzeďony dla znaków drogowych 
lub w sposób utrudniający ich odczytanie oraz 
na elewacjach budynków w sposób zakłócający 
kompozycjć architektoniczną elewacji; 

2. Zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w li-
niach rozgraniczających dróg publicznych; 

3. Zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych o powierzchni 
przekraczającej 2m² na jeden znak lub reklamć; 

4. Zakaz lokalizacji na budynkach reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzchni prze-
kraczającej 2m² na jeden znak lub reklamć; 

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

6. Lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków in-
formacyjno-plastycznych o powierzchni wićk-
szej niď 0,5m² wymaga uzgodnienia z Urzćdem 
Miasta; 

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

§ 9. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreċlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospodaro-
wania, moďna je uďytkować w sposób dotychcza-
sowy - jednak bez prawa utrwalania tego przezna-
czenia, jeċli jest niezgodne z ustaleniami planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dotyczące wyznaczonych terenów 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 MN - o pow. ok. 0,55 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, garaďe z maksimum dwoma miejsca-
mi dla samochodów osobowych, budynki go-
spodarcze, zieleĉ urządzona, drogi wewnćtrz-
ne oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

3. Lokalizacjć jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na 
jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moďe być w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespolo-
nych z bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaďowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
sąsiednią działką budowlaną; 

6. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub uzupeł-
niającym ustala sić moďliwoċć rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontu z zacho-
waniem ustaleĉ niniejszego planu, w tym 
ustalonych linii zabudowy: 

7. Dla istniejących budynków o funkcji innej niď 
przeznaczenie podstawowe lub uzupełniające 
ustala sić moďliwoċć przebudowy i remontu; 
obowiązuje zakaz ich rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy. 

8. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni uďyt-
kowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąďliwych oraz przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrćbnych 
za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Masztów telefonii komórkowej; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

9. Moďliwoċć podziału na działki budowlane. 
Ustala sić parametry wydzielanych działek, w 
tym uzyskanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomoċci: 
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1) Minimalny front wydzielanych działek bu-
dowlanych - dla zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej – 15m, dla wolnostojącej – 
20m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: dla 
zabudowy mieszkaniowej bličniaczej - mi-
nimum 500m2, dla wolnostojącej - mini-
mum 600m2, maksimum (dla zabudowy 
bličniaczej i wolnostojącej) - 1500m2, 

3) Minimalny kąt połoďenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

10. Dopuszcza sić moďliwoċć łączenia w jedną 
działkć budowlaną maksimum 2 działek wy-
dzielonych zgodnie z ustaleniami planu, pod 
warunkiem ďe łączna powierzchnia nowo 
utworzonej działki budowlanej nie moďe być 
wićksza niď 1500m2; 

11. Kaďda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostćp do drogi publicznej; 

12. Wskačniki i parametry kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 6m od linii rozgraniczających teren, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskačniki intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 10,5m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m nad 
poziom terenu przy wejċciu do budyn-
ku; 

b) budynki usługowe, garaďowe i gospo-
darcze – parterowe, z dachem o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) kalenice główne budynków mieszkal-
nych - równoległe do ulicy Kąckiej. 

13. Zasady ochrony ċrodowiska: 

1) Uciąďliwoċć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać sić w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

2) Co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicznie 
czynny; 

14. Obsługć komunikacyjną z ulicy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 1KDL, oraz z ulic do-
jazdowych oznaczonych symbolami 1KDD i 
2KDD; 

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

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miej-
sce w garaďu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług innych, 

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

16. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysokoċci 
do 1,6m, jako aďurowych, realizowanych w li-
nii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

17. Koniecznoċć zapewnienia dla kaďdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeĉ lub jako osłonićte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

18. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 1 MN ustala sić w wysokoċci 20%, 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 MN - o pow. ok. 0,53 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, garaďe z maksimum dwoma miejsca-
mi dla samochodów osobowych, budynki go-
spodarcze, zieleĉ urządzona, drogi wewnćtrz-
ne oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

3. Lokalizacjć jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na 
jednej działce budowlanej. 
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4. Funkcja usługowa realizowana moďe być w 

budynku mieszkalnym lub obiektach zespolo-
nych z bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaďowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
sąsiednią działką budowlaną; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni uďyt-
kowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąďliwych oraz przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrćbnych 
za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Masztów telefonii komórkowej; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Moďliwoċć podziału na działki budowlane. 
Ustala sić parametry wydzielanych działek, w 
tym uzyskanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek bu-
dowlanych – dla zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej – 15m, dla zabudowy wolnosto-
jącej - 20m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: dla 
zabudowy mieszkaniowej bličniaczej – mi-
nimum 500m2, dla wolnostojącej - mini-
mum 600m2, maksimum (dla zabudowy 
bličniaczej i wolnostojącej) - 1500m2, 

3) Minimalny kąt połoďenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

8. Dopuszcza sić moďliwoċć łączenia w jedną 
działkć budowlaną maksimum 2 działek wy-
dzielonych zgodnie z ustaleniami planu, pod 
warunkiem ďe łączna powierzchnia nowo 
utworzonej działki budowlanej nie moďe być 
wićksza niď 1500m2; 

9. Kaďda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostćp do drogi publicznej; 

10. Wskačniki i parametry kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 6 i 10m od linii rozgraniczających te-
ren - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskačniki intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 10,5m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m nad 
poziom terenu przy wejċciu do budyn-
ku; 

b) budynki usługowe, garaďowe i gospo-
darcze – parterowe, z dachem o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) kalenice główne budynków mieszkal-
nych - równoległe do ulicy Kąckiej. 

11. Zasady ochrony ċrodowiska: 

1) Uciąďliwoċć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać sić w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

2) Co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicznie 
czynny; 

12. Obsługć komunikacyjną z ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 1KDD; 

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

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miej-
sce w garaďu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług innych, 

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

14. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysokoċci 
do 1,6m, jako aďurowych, realizowanych w li-
nii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

15. Koniecznoċć zapewnienia dla kaďdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeĉ lub jako osłonićte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 
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16. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 

wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 2 MN ustala sić w wysokoċci 20%, 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3 MN - o pow. ok. 1,17 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, garaďe z maksimum dwoma miejsca-
mi dla samochodów osobowych, budynki go-
spodarcze, zieleĉ urządzona, drogi wewnćtrz-
ne oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

3. Lokalizacjć jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na 
jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moďe być w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespolo-
nych z bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaďowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
sąsiednią działką budowlaną; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni uďyt-
kowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąďliwych oraz przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrćbnych 
za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Masztów telefonii komórkowej; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Moďliwoċć podziału na działki budowlane. 
Ustala sić parametry wydzielanych działek, w 
tym uzyskanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek bu-
dowlanych - 20m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: mini-
mum 600m2, maksimum 1500m2, 

3) Minimalny kąt połoďenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

 

8. Dopuszcza sić moďliwoċć łączenia w jedną 
działkć budowlaną maksimum 2 działek wy-
dzielonych zgodnie z ustaleniami planu, pod 
warunkiem ďe łączna powierzchnia nowo 
utworzonej działki budowlanej nie moďe być 
wićksza niď 1500m2; 

9. Kaďda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostćp do drogi publicznej; 

10. Wskačniki i parametry kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 6 i 10m od linii rozgraniczających te-
ren - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskačniki intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 10,5m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m nad 
poziom terenu przy wejċciu do budyn-
ku; 

b) budynki usługowe, garaďowe i gospo-
darcze – parterowe, z dachem o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) kalenice główne budynków mieszkal-
nych - równoległe do ulicy Kąckiej. 

11. Zasady ochrony ċrodowiska: 

1) Uciąďliwoċć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać sić w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

2) Co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicznie 
czynny; 

12. Obsługć komunikacyjną z ulic lokalnych, 
oznaczonych symbolami 1KDL i 2 KDL oraz 
ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem  
3 KDD; 

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

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miej-
sce w garaďu); 
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2) Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług innych, 

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

14. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysokoċci 
do 1,6m, jako aďurowych, realizowanych w li-
nii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

15. Koniecznoċć zapewnienia dla kaďdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeĉ lub jako osłonićte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

16. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 3 MN ustala sić w wysokoċci 20%, 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4 MN - o pow. ok. 1,20 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, garaďe z maksimum dwoma miejsca-
mi dla samochodów osobowych, budynki go-
spodarcze, zieleĉ urządzona, drogi wewnćtrz-
ne oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

3. Lokalizacjć jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na 
jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moďe być w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespolo-
nych z bryłą budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaďowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
sąsiednią działką budowlaną; 

6. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni uďyt-
kowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąďliwych oraz przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrćbnych 

za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Masztów telefonii komórkowej; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Moďliwoċć podziału na działki budowlane. 
Ustala sić parametry wydzielanych działek, w 
tym uzyskanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek bu-
dowlanych - 20m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: mini-
mum 600m2, maksimum 1500m2, 

3) Minimalny kąt połoďenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

8. Dopuszcza sić moďliwoċć łączenia w jedną 
działkć budowlaną maksimum 2 działek wy-
dzielonych zgodnie z ustaleniami planu, pod 
warunkiem ďe łączna powierzchnia nowo 
utworzonej działki budowlanej nie moďe być 
wićksza niď 1500m2; 

9. Kaďda wydzielana działka budowlana musi 
mieć dostćp do drogi publicznej; 

10. Wskačniki i parametry kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 6 i 10m od linii rozgraniczających te-
ren - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskačniki intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 10,5m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m nad 
poziom terenu przy wejċciu do budyn-
ku; 

b) budynki usługowe, garaďowe i gospo-
darcze – parterowe, z dachem o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) kalenice główne budynków mieszkalnych - 
równoległe do ulicy Kąckiej. 

11. Zasady ochrony ċrodowiska: 

1) Uciąďliwoċć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać sić w granicach 
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działki budowlanej, do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

2) Co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicznie 
czynny; 

12. Obsługć komunikacyjną z ulicy dojazdowej, 
oznaczonej symbolem 3 KDD; 

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

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miej-
sce w garaďu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług innych, 

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

14. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysokoċci 
do 1,6m, jako aďurowych, realizowanych w li-
nii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

15. Koniecznoċć zapewnienia dla kaďdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeĉ lub jako osłonićte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

16. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 4 MN ustala sić w wysokoċci 20%, 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5 MN - o pow. ok. 1,42 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi podsta-
wowe, garaďe z maksimum dwoma miejsca-
mi dla samochodów osobowych, budynki go-
spodarcze, zieleĉ urządzona, drogi wewnćtrz-
ne oraz sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

3. Dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub uzupeł-
niającym ustala sić moďliwoċć rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontu z zacho-
waniem ustaleĉ niniejszego planu, w tym 
ustalonych linii zabudowy; 

4. Dla istniejących budynków o funkcji innej niď 
przeznaczenie podstawowe lub uzupełniające 
ustala sić moďliwoċć przebudowy i remontu; 
obowiązuje zakaz ich rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy. 

5. Lokalizacjć jednego budynku mieszkalnego (o 
maksimum dwóch lokalach mieszkalnych) na 
jednej działce budowlanej. 

6. Funkcja usługowa realizowana moďe być w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespolo-
nych z bryłą budynku mieszkalnego; 

7. Budynki garaďowe i gospodarcze mogą być 
realizowane jako zespolone z bryłą budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
sąsiednią działką budowlaną; 

8. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni uďyt-
kowej przekraczającej 100m2; 

2) Usług uciąďliwych oraz przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrćbnych 
za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Masztów telefonii komórkowej; 

5) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

9. Moďliwoċć podziału na działki budowlane. 
Ustala sić parametry wydzielanych działek, w 
tym uzyskanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek bu-
dowlanych - 20m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: mini-
mum 600m2, maksimum 1500m2, 

3) Minimalny kąt połoďenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

10. Dopuszcza sić moďliwoċć łączenia w jedną 
działkć budowlaną maksimum 2 działek wy-
dzielonych zgodnie z ustaleniami planu, pod 
warunkiem ďe łączna powierzchnia nowo 
utworzonej działki budowlanej nie moďe być 
wićksza niď 1500m2; 
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11. Kaďda wydzielana działka budowlana musi 

mieć dostćp do drogi publicznej; 

12. Wskačniki i parametry kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 6 i 10m od linii rozgraniczających te-
ren - zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Wskačniki intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 10,5m nad 
poziom terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m nad 
poziom terenu przy wejċciu do budyn-
ku; 

b) budynki usługowe, garaďowe i gospo-
darcze – parterowe, z dachem o kącie 
nachylenia połaci do 45°, z kalenicami 
na wysokoċci maksimum 5m nad po-
ziom terenu; 

c) kalenice główne budynków mieszkal-
nych - równoległe do ulicy Kąckiej. 

13. Zasady ochrony ċrodowiska: 

1) Uciąďliwoċć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać sić w granicach 
działki budowlanej, do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

2) Co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowić teren biologicznie 
czynny; 

14. Obsługć komunikacyjną z ulicy lokalnej, 
oznaczonej symbolem 2 KDL, z ulicy dojaz-
dowej, oznaczonej symbolem 4 KDD, przy 
równoczesnym utrzymaniu istniejących zjaz-
dów z ulicy Kąckiej na działki nr ew. 4272, 
4271/1 4271/2; 

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

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiązek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (wliczając w to miej-
sce w garaďu); 

 

 

2) Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług handlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastrono-
mii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług innych, 

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

16. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysokoċci 
do 1,6m, jako aďurowych, realizowanych w li-
nii rozgraniczającej tereny, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłączeniem prefa-
brykatów betonowych); 

17. Koniecznoċć zapewnienia dla kaďdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeĉ lub jako osłonićte, 
zadaszone, z zapewnioną obsługą komunika-
cyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

18. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 5 MN ustala sić w wysokoċci 20%, 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E - o pow. ok. 0,01 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu - lokalizacji stacji trans-
formatorowej SN/nn; 

2. Dopuszcza sić moďliwoċć lokalizacja obiektów i 
urządzeĉ elektroenergetycznych oraz sieci i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

3. Zasady ochrony ċrodowiska: 

1) Uciąďliwoċć lokalizowanych obiektów i 
funkcji musi zamykać sić w granicach działki 
budowlanej, do której inwestor ma tytuł 
prawny; 

2) Czćċć terenu nie zabudowaną i nie utwar-
dzoną naleďy wykorzystać na urządzenie zie-
leni; 

4. Obsługć komunikacyjną poprzez planowaną 
ulicć dojazdową 1 KDD; 

5. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysokoċci do 
1,6m, jako aďurowych, realizowanych w linii 
rozgraniczającej tereny, wykonanych z trwałych 
materiałów (z wyłączeniem prefabrykatów be-
tonowych); 

6. Odstćpuje sić od ustalenia stawki procentowej, 
słuďącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 
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Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji 

§ 16. Dla terenów dróg publicznych (ulic), 
oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD, ustala 
sić: 

1. Przeznaczenie - urządzenie dróg publicznych; 

2. Moďliwoċć poprowadzenia w obrćbie linii roz-
graniczających dróg, elementów infrastruktury 
technicznej, które nie bćdą stanowić zagroďenia 
bezpieczeĉstwa ruchu drogowego (w tym 
oċwietlenia ulicznego oraz hydrantów przeciw-
poďarowych); 

3. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-
wierzchni ulic i chodników w sposób umoďli-
wiający bezpieczne korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo; 

4. Docelowo wyposaďenie w kanalizacjć deszczo-
wą; 

5. Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala 
sić koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (sieci 
elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, li-
nii telekomunikacyjnej itp.). Wszelkie działania 
z nimi związane naleďy wykonywać w porozu-
mieniu i na zasadach ustalonych z właċciwym 
zarządcą sieci; 

6. Odstćpuje sić od ustalenia stawki procentowej, 
słuďącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDZ - o pow. ok. 0,08ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – poszerzenie terenu ulicy 
Kąckiej; 

2. Moďliwoċć poprowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej, realizacji ciągów pieszych i ċcieďek 
rowerowych lub pieszo-rowerowych; 

3. Moďliwoċć prowadzenie komunikacji zbioro-
wej, z moďliwoċcią lokalizacji przystanków wy-
łącznie w zatokach przyjezdniowych; 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 KDL - o pow. ok. 0,09ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – poszerzenie i urządze-
nie drogi publicznej - ulicy lokalnej jednojez-
dniowej klasy L; 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoċci 12m w 
liniach rozgraniczających na realizacjć ulicy - 
jezdni wraz z chodnikami ruchu pieszego, 
ċcieďką rowerową lub pieszo-rowerową; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – 
bezpoċrednia, z wyłączeniem działek usytu-
owanych pomićdzy ulicami 2 KDD i 3 KDD a ul. 
Kącką; 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 KDL - o pow. ok. 0,09ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – urządzenie drogi pu-
blicznej - ulicy lokalnej jednojezdniowej klasy L; 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoċci 12m w 
liniach rozgraniczających na realizacjć ulicy - 
jezdni wraz z chodnikami ruchu pieszego, 
ċcieďką rowerową lub pieszo-rowerową; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – 
bezpoċrednia, z wyłączeniem działek usytu-
owanych pomićdzy ulicą 3 KDD a ul. Kącką; 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 KDD - o pow. ok. 0,09ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – urządzenie drogi pu-
blicznej - ulicy dojazdowej jednojezdniowej 
klasy D; 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoċci 10m w 
liniach rozgraniczających (zgodnie z rysunkiem 
planu) na realizacjć ulicy - jezdni wraz z cią-
giem pieszym lub pieszo-rowerowym; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – 
bezpoċrednia, z wyłączeniem działek usytu-
owanych pomićdzy ulicą 2 KDD a ul. Kącką; 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 KDD - o pow. ok. 0,16ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – urządzenie drogi pu-
blicznej - ulicy dojazdowej jednojezdniowej 
klasy D; 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoċci 10m w 
liniach rozgraniczających (zgodnie z rysunkiem 
planu) na realizacjć ulicy - jezdni wraz z cią-
giem pieszym lub pieszo-rowerowym; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – 
bezpoċrednia; 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3 KDD - o pow. ok. 0,40ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – urządzenie drogi pu-
blicznej - ulicy dojazdowej jednojezdniowej 
klasy D; 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoċci 10m w 
liniach rozgraniczających (zgodnie z rysunkiem 
planu) na realizacjć ulicy - jezdni wraz z cią-
giem pieszym lub pieszo-rowerowym; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – 
bezpoċrednia; 
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§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4 KDD - o pow. ok. 0,07ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu – poszerzenie i urządze-
nie drogi publicznej - ulicy dojazdowej jedno-
jezdniowej klasy D; 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoċci 10m w 
liniach rozgraniczających (zgodnie z rysunkiem 
planu) na realizacjć ulicy - jezdni wraz z cią-
giem pieszym lub pieszo-rowerowym; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych – 
bezpoċrednia; 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 24. W oparciu o sieci istniejące i projektowa-
ne ustala sić zasady wyposaďenia terenu w sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej: 

1. Docelowe wyposaďenie terenu w sieci: 

1) wodociągową, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) kanalizacji deszczowej, 

4) elektroenergetyczną, 

5) gazową, 

6) telekomunikacyjną. 

2. Budowć nowych sieci i urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej oraz utrzymanie istniejącego 
uzbrojenia terenu, z moďliwoċcią jego mo-
dernizacji, rozbudowy i przebudowy przy za-
chowaniu obowiązujących przepisów odrćb-
nych; 

3. Realizacja sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej musi wyprzedzać lub być prowadzona 
równoczeċnie z realizacją zabudowy i zago-
spodarowania terenu; 

4. Planowane sieci infrastruktury technicznej 
naleďy wykonywać jako podziemne, od istnie-
jących w sąsiedztwie sieci, w granicach linii 
rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu z wła-
ċciwym zarządcą drogi i pod warunkiem za-
chowania innych ustaleĉ planu oraz przepi-
sów odrćbnych. W szczególnych przypadkach 
dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ infra-
struktury technicznej na całym obszarze objć-
tym planem – poza liniami rozgraniczającymi 
ulic, po uprzednim uzyskaniu zgody i na wa-
runkach ustalonych z właċcicielem gruntu; 

5. Realizacja poszczególnych urządzeĉ infra-
struktury technicznej powinna być poprze-
dzona wykonaniem kompleksowego projektu 
technicznego uwzglćdniającego wymagane 

wzajemne odległoċci mićdzy sieciami, ele-
mentami wyposaďenia ulic (m.in. przewidzia-
ne w planie urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, nawierzchnie, chodniki, oċwietlenie); 

6. W przypadku kolizji istniejących urządzeĉ 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów z planowanym zagospodarowaniem, 
dopuszcza sić moďliwoċć ich przebudowy i 
rozbudowy w uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych z właċciwym zarządcą sieci i urzą-
dzeĉ; 

7. Zaopatrzenie w wodć (w tym takďe dla celów 
przeciwpoďarowych) z istniejącej miejskiej 
sieci wodociągowej przebiegającej w ulicy 
Kąckiej oraz z planowanej sieci wzdłuď prze-
widzianych do realizacji ulic lokalnych, dojaz-
dowych i wewnćtrznych, na warunkach usta-
lonych z zarządca sieci. Kaďda działka powin-
na posiadać przyłącze wodociągowe umoďli-
wiające pobór wody zgodny z funkcją i spo-
sobem zagospodarowania działki; 

8. Odprowadzenie ċcieków sanitarnych poprzez 
zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej realizowa-
ną wzdłuď istniejących i planowanych ulic do 
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Wojska Polskiego i do oczyszczalni ċcie-
ków, na warunkach ustalonych z zarządcą 
sieci. Do chwili realizacji sieci kanalizacyjnej, 
jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza sić 
moďliwoċć odprowadzania ċcieków sanitar-
nych do bezodpływowych, szczelnych, okre-
sowo opróďnianych zbiorników. Z chwilą wy-
budowania sieci kanalizacyjnej, ustala sić 
obowiązek odprowadzania do niej ċcieków 
sanitarnych oraz zakaz funkcjonowania bez-
odpływowych zbiorników ċcieków; 

9. Odprowadzenie wód opadowych - wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych na te-
renach zabudowanych oraz z terenów ulic na-
leďy odprowadzić do miejskiego systemu ka-
nalizacji deszczowej, na warunkach ustalo-
nych z zarządcą sieci, lub zagospodarować 
we własnym zakresie, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrćbnymi. Na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej do-
puszcza sić powierzchniowe odprowadzenie 
wód opadowych do gruntu w granicach wła-
snej działki budowlanej; 

10. Gospodarka odpadami – koniecznoċć segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych 
działek (naleďy przewidzieć miejsca na po-
jemniki, związane z selektywną zbiórką odpa-
dów) oraz zorganizowany ich wywóz na speł-
niające wymogi ochrony ċrodowiska składo-
wisko, w sposób zgodny z przepisami odrćb-
nymi na zasadach okreċlonych indywidualnie 
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przez miejskie słuďby komunalne. Prowadze-
nie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
zgodnie z zatwierdzonym programem gospo-
darki odpadami niebezpiecznymi; 

11. Zaopatrzenie w energić elektryczną oraz 
oċwietlenie ulic poprzez elektroenergetyczną 
sieć kablową, zasilaną z planowanej i istnieją-
cej przy ul. Kąckiej stacji transformatorowych, 
zgodnie z indywidualnymi warunkami wła-
ċciwego zarządcy sieci, z zachowaniem zasad: 

1) Poprowadzenie planowanych sieci niskie-
go napićcia nn w liniach rozgraniczających 
ulice (w porozumieniu z właċciwym za-
rządcą drogi) z zastrzeďeniem ustaleĉ  
ust. 4; 

2) Zasilanie obiektów poprzez złącza kablowe 
z układami pomiarowymi umieszczonymi 
w granicach działki; 

12. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci miejskiej w 
ulicy Wojska Polskiego poprzez rozbudowć 
istniejącego systemu gazociągów na zasa-
dach ustalonych z zarządcą ww. sieci; 

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

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

Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

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

§ 26. Wykonanie uchwały powierza sić Prezy-
dentowi Miasta Ciechanów. 

§ 27. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 
Tomasz Grembowicz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 456/XLIX/10 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 24 czerwca 2010r. 

 
 

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 póčniejszymi zmianami) okreċla sić sposób rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu. 

Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 

Wykaz dotyczy: projektu planu miejscowego „KĄCKA” w Ciechanowie. 

Termin wyłoďenia: 01.04.2010r. – 30.04.2010r., termin wnoszenia uwag: do 21 maja 2010r. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 
Tomasz Grembowicz 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 456/XLIX/10 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 24 czerwca 2010r. 

 
 

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 póčn. zm.) okreċla sić sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w w/w planie, naleďących do zadaĉ 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 póčn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleďy do zadaĉ własnych 
gminy. W szczególnoċci zadania własne obejmują sprawy: 

a) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, 

b) wodociągów i zaopatrzenia w wodć, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ċcieków komunalnych, utrzy-
mania czystoċci i porządku oraz urządzeĉ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, zaopatrzenia w energić elektryczną i cieplną oraz gaz. 

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

a) planowane drogi dojazdowe, drogć lokalną oraz drogi wewnćtrzne wraz z kanalizacją deszczową i oċwie-
tleniem, 
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b) planowaną infrastrukturć techniczną: sieci: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kablową sieć 

energetyczną - w liniach rozgraniczających planowanych dróg. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 pkt 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Pra-
wo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą Prawo 
ochrony ċrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postćpem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki (okreċloną w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póčn. zm.), o ile nie 
stanowi naruszenia ustaleĉ planu. 

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

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

§ 3.1. Zadania w zakresie budowy dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oċwietleniem finansowane 
bćdą z budďetu miasta lub na podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej finansowane bćdą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków z dnia 7 
czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póčn. zm.), ze ċrodków własnych i zewnćtrznych Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie w oparciu o uchwalone przez Radć Miasta wieloletnie plany roz-
woju i modernizacji urządzeĉ wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budďet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych, gazowych oraz cieplnych finansowane bćdą na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 w/w ustawy Prawo energetyczne oraz na zasadach okreċlonych w „Załoďeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe miasta Ciechanów” uchwalonych przez 
Radć Miasta Ciechanów w dniu 21 lutego 2001r. – uchwała nr 8/II/2001. 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 
Tomasz Grembowicz 

 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 456/XLIX/10 

Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 24 czerwca 2010r. 

 
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 póčniejszymi zmianami) stwierdza sić zgodnoċć planu z ustaleniami Studium. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KĄCKA” jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Ciecha-
nów nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów”. 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów: 
Tomasz Grembowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


