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UCHWAŁA Nr 575/LXX/2010 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

„Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU1a. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003r. 
Nr 80 poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ 
nr 274/XXXVII/2008 Rady Miasta Ostrołňki z dnia 
30 paŎdziernika 2008r. w sprawie przystņpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „ŋródmieŌcie Płn. –  
11 Listopada” dla jednostki strukturalnej UU1a, 
Rada Miasta Ostrołňki, stwierdziwszy zgodnoŌń z 
ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostro-
łňki, przyjňtym uchwałņ nr 567/LXIX/2010 Rady 
Miasta Ostrołňki z dnia 24 czerwca 2010r. uchwa-
la, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala siň zmianň miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejonu „ŋródmieŌcie 
Płn. – 11 Listopada” dla jednostki UU1a, obejmu-
jņcej obszar działek nr ewid. 20991, 20989, 20990, 
20988/1, 20992, 20993/3 i 20993/4. 

§ 2. 

1. Granice obszaru objňtego planem sņ wyzna-
czone na rysunku planu sporzņdzonym na ma-
pie w skali 1:1000, który jest integralnņ czňŌciņ 
planu i stanowi załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce załņcz-
nik nr 2, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiņce za-
łņcznik nr 3. 

 

 

3. Przedmiotem planu sņ ustalenia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w art. 15 ust. 2 i  
ust. 3 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

§ 3. 

W planie okreŌla siň tereny o jednakowych rodza-
jach przeznaczenia i jednakowych zasadach zago-
spodarowania, zwane dalej jednostkami tereno-
wymi, których zasiňgi wyznaczone sņ na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi. 

§ 4. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 
terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania tj. granice jednostek terenowych,  
o których mowa w § 3 ust. 1, 

2) oznaczenia literowe rodzajów podstawowe-
go przeznaczenia terenu, o których mowa w 
§ 6 ust. 1, 

3) linie zabudowy obowiņzujņce i nieprzekra-
czalne, 

4) tereny objňte strefņ ochrony konserwator-
skiej układu urbanistycznego wpisanego do 
rejestru zabytków oraz strefņ ochrony ob-
serwacji archeologicznej, 

5) istniejņce ciņgi zieleni wysokiej do zacho-
wania, 

6) czňŌń jednostki terenowej objňta nakazem 
urzņdzenia zieleni ogólnodostňpnej. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 pełniņ funkcjň informa-
cyjnņ. 

 

 

 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 189 – 41540 – Poz. 5111 
 

§ 5. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) przepisach szczególnych lub odrňbnych - nale-
Őy przez to rozumień inne przepisy poza ustawņ 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez to 
rozumień przeznaczenie jednostki terenowej, 
wynikajņce z głównej funkcji tej jednostki, 

4) maksymalnym wskaŎniku intensywnoŌci zabu-
dowy – naleŐy przez to rozumień najwiňkszņ 
dopuszczalnņ wielkoŌń ilorazu sumy po-
wierzchni całkowitej (liczonej według normy 
europejskiej) wszystkich budynków istniejņ-
cych i projektowanych na danym terenie  
(na działce lub w jednostce terenowej) do po-
wierzchni tego terenu, 

5) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – nale-
Őy przez to rozumień zlokalizowane pod ziemiņ, 
na ziemi lub nad ziemiņ przewody i urzņdzenia 
sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej, elektrycz-
nej, gazowej i telekomunikacyjnej, z wyłņcze-
niem przyłņczy do budynków, 

6) minimalnym wskaŎniku powierzchni biologicz-
nie czynnej – naleŐy przez to rozumień naj-
mniejszņ dopuszczalnņ powierzchniň terenu 
biologicznie czynnego (zdefiniowanego w roz-
porzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadań budynki i 
ich usytuowanie) na działce lub w jednostce te-
renowej, wyraŐonņ w stosunku procentowym 
odpowiednio do powierzchni tej działki lub 
powierzchni tej jednostki terenowej, 

7) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalny pionowy 
wymiar budynku w metrach, mierzony od po-
ziomu terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu 
do budynku (nie bňdņcym wyłņcznie wejŌciem 
do pomieszczeŊ gospodarczych lub technicz-
nych) do najwyŐej połoŐonej krawňdzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, 
pomocniczo wysokoŌń zabudowy moŐe teŐ byń 
okreŌlona liczbņ kondygnacji nadziemnych bu-
dynku, 

8) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku pla-
nu linie okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ 
odległoŌń najbliŐszej zewnňtrznej Ōciany reali-
zowanych budynków wzglňdem ulicy, z pomi-

niňciem balkonów, loggii i wykuszy wysuniň-
tych poza obrys budynku nie wiňcej niŐ 1 metr, 
elementów wejŌcia do budynku (schody, po-
dest, daszek, pochylnia dla niepełnospraw-
nych), a takŐe zewnňtrznych urzņdzeŊ techno-
logicznych (np. rura zjeŐdŐalni przy budynku 
krytej pływalni), 

9) jednym zespole architektoniczno - urbanistycz-
nym – naleŐy przez to rozumień zagospodaro-
wanie okreŌlonego terenu realizowane według 
jednolitej koncepcji obejmujņcej całoŌń tego te-
renu w formie: 

a) jednego budynku, w tym takŐe składajņcego 
siň z kilku segmentów, wraz z całoŌciowym 
urzņdzeniem terenu 

lub 

b) zespołu kilku budynków powiņzanych funk-
cjonalnie i przestrzennie wraz ze wspólnym 
urzņdzeniem terenu. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów  

i zasad ich zagospodarowania 

§ 6. 

W planie wyodrňbnia siň nastňpujņce rodzaje 
przeznaczenia terenu: 

1) usługi – bez przesņdzania ich profilu, naleŐy 
przez to rozumień teren zajmowany przez za-
kłady, firmy, placówki i jednostki usługowe, 
prowadzņce szeroko rozumianņ działalnoŌń 
usługowņ z wyłņczeniem obsługi technicznej i 
naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaŐy 
detalicznej paliw do pojazdów, handlu hurto-
wego i usług transportowych – oznaczony na 
rysunku planu symbolem UU, 

2) administracja i siedziby słuŐb publicznych, na-
leŐy przez to rozumień teren obiektów o w/w 
funkcji, wraz z ich zapleczem, tj. dojŌciami, 
podjazdami, miejscami postojowymi z zieleniņ 
towarzyszņcņ i zewnňtrznymi urzņdzeniami in-
frastruktury technicznej – oznaczony na rysun-
ku planu symbolem AU, 

3) ulice publiczne – z okreŌleniem ich klasy (KUL – 
ulica lokalna), 

4) publiczne ciņgi pieszo-jezdne – oznaczone 
symbolem KPJ. 

§ 7. 

W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) na obszarze objňtym planem przestrzeniami 
publicznymi sņ tereny znajdujņce siň w liniach 
rozgraniczajņcych publicznych ciņgów komuni-
kacyjnych – ulic i ciņgów pieszo-jezdnych, 
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2) za przestrzenie publiczne uznaje siň równieŐ 

niewygrodzone czňŌci terenów UU i AU miňdzy 
ulicņ a danym obiektem, jeŌli prowadzona w 
tym obiekcie działalnoŌń ma charakter ogólno-
dostňpny, 

3) w przestrzeniach publicznych ustala siň moŐli-
woŌń lokalizowania obiektów małej architektu-
ry i małogabarytowych urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, 

4) lokalizacja obiektów o jakich mowa w pkt 3, nie 
moŐe powodowań utrudnieŊ komunikacji pie-
szej i rowerowej oraz ograniczenia widocznoŌci 
na skrzyŐowaniach i przesłaniania znaków i sy-
gnalizatorów drogowych. 

§ 8. 

Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i kształto-
wania Ōrodowiska: 

1. Ustala siň dla poszczególnych jednostek tere-
nowych minimalny procentowy wskaŎnik po-
wierzchni biologicznie czynnej, obowiņzujņcy 
na działce lub – w przypadku nowej inwestycji 
– w zespole działek stanowiņcych teren inwe-
stycji, wskaŎnik ten jest okreŌlony w ramach 
ustaleŊ szczegółowych w rozdziale 3. 

2. Ustala siň obowiņzek utrzymania i uzupełnienia 
istniejņcych ciņgów zieleni wysokiej w postaci 
szpalerów drzew wzdłuŐ ulic i innych ciņgów 
wyznaczonych na rysunku planu. 

3. Ustala siň zachowanie istniejņcej zieleni w po-
łudniowo-zachodniej czňŌci jednostki tereno-
wej AU1 (za istniejņcym budynkiem admini-
stracyjno-usługowym) i urzņdzenie jej jako zie-
leni ogólnodostňpnej. 

4. Ustala siň dla całego obszaru objňtego planem 
zorganizowane systemy: 

1) zaopatrzenia w wodň, gaz i energiň elek-
trycznņ, 

2) kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5. Ustala siň, Őe uciņŐliwoŌń powodowana emisjņ 
gazów i pyłów oram uciņŐliwoŌń akustyczna 
bňdņca skutkiem działalnoŌci obiektów usłu-
gowych musi zamykań siň w granicach działek 
tych obiektów. 

§ 9. 

1. Obszar jednostki terenowej UU1 i ciņgu pieszo-
jezdnego 1KPJ znajduje siň w obrňbie strefy 
ochrony konserwatorskiej układu urbanistycz-
nego Starego Miasta w Ostrołňce, wpisanego 
do rejestru zabytków w 1977r. (nr rejestru – 
2/104), obecnie do ksiňgi zabytków nierucho-
mych woj. mazowieckiego (nr rejestru A – 440) 
oraz strefy ochrony obserwacji archeologicznej 

i nawarstwieŊ kulturowych na obszarze Stare-
go Miasta pokrywajņcej siň z obszarem strefy, 
o której mowa wyŐej. Na terenach w zasiňgu 
w/w stref: 

a) dla inwestycji wymagajņcych pozwolenia na 
budowň lub tylko zgłoszenia o zamiarze wy-
konywania robót budowlanych obowiņzuje 
uzgodnienie z właŌciwym Konserwatorem 
Zabytków, 

b) obowiņzek uzgodnienia, o jakim mowa w lit. 
a, dotyczy inwestycji wymagajņcych pozwo-
lenia na budowň, z wyłņczeniem przebudów 
nie zmieniajņcych gabarytów istniejņcego 
budynku oraz drobnych inwestycji o po-
wierzchni zabudowy nie przekraczajņcej 
20m2, realizowanych w głňbi działki. 

2. Wymagania konserwatorskie w stosunku do 
inwestycji na terenie nieistniejņcej dawnej pie-
rzei placu Bema sņ zapisane w ustaleniach 
szczegółowych w rozdziale 3. 

§ 10. 

1. W zakresie rozmieszczania reklam i znaków 
informacyjno – plastycznych: 

1) na terenie objňtym planem dopuszcza siň 
realizacjň reklam i znaków informacyjno – 
plastycznych w formie: noŌnika reklamowe-
go, tablicy reklamowej, bannera, szyldu, re-
klamy Ōwietlnej lub podŌwietlanej i słupa 
ogłoszeniowego, 

2) powierzchnia ekspozycyjna reklam i znaków 
informacyjno – plastycznych nie moŐe byń 
wiňksza niŐ 5m2 na obszarze jednostki tere-
nowej UU1 i nie wiňksza niŐ 12m2 na obsza-
rach jednostek AU1 i 1KPJ, przy czym po-
wierzchni reklam dwustronnych oraz 
zmiennych nie sumuje siň, traktujņc je jak 
reklamy jednostronne, 

3) reklamy Ōwietlne i podŌwietlane nie mogņ 
byń uciņŐliwe dla uŐytkowników sņsiednich 
budynków oraz powodowań olŌnienia prze-
chodniów i uŐytkowników jezdni, 

4) sposób umieszczenia reklam i znaków in-
formacyjno – plastycznych musi nawiņzy-
wań do elementów istniejņcego zagospoda-
rowania: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabu-
dowy, itp., 

5) odległoŌń reklam i znaków od znaków dro-
gowych oraz od innych reklam i znaków nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 20m, 

a) od krawňdzi jezdni nie moŐe byń mniej-
sza niŐ 3m, 
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b) od skrzyŐowaŊ ulic nie moŐe byń mniej-
sza niŐ 20m, 

6) nie dopuszcza siň sytuowania reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych: 

c) na drzewach oraz w odległoŌci mniejszej 
niŐ 10m od drzew, 

d) na obiektach małej architektury stano-
wiņcych ozdobň przestrzeni publicznych’ 

e) na latarniach ulicznych. 

§ 11. 

Ustala siň zasady tworzenia nowych działek oraz 
warunki, jakie powinny spełniań działki budowla-
ne: 

1) Przeprowadzany podział nie moŐe powodowań 
powstania sytuacji, która uniemoŐliwiałaby 
prawidłowe zagospodarowanie działek sņsia-
dujņcych – zgodnie z przeznaczeniem i warun-
kami zagospodarowania dla całej jednostki te-
renowej oraz z przepisami odrňbnymi, 

2) Działka przeznaczana pod zabudowň musi mień 
zapewniony dostňp do drogi publicznej – bez-
poŌredni lub poprzez drogň wewnňtrznņ wy-
dzielonņ jako odrňbna działka gruntu o szero-
koŌci min. 8m, natomiast nie dopuszcza siň do-
jazdów poprzez ustanowienie słuŐebnoŌci dro-
gowej bez wydzielenia drogi wewnňtrznej, 

3) Działka przeznaczana pod zabudowň stanowiņ-
cņ odrňbne przedsiňwziňcie inwestycyjne musi 
mień minimalnņ szerokoŌń frontu – 16m. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla jednostek terenowych 

§ 12. 

Dla jednostki terenowej UU1 ustala siň: 

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki tere-
nowej sņ usługi – bez przesņdzania ich profilu, 
okreŌlone w § 6 pkt 1, w nastňpujņcym dopusz-
czalnym zakresie: handel, gastronomia, rze-
miosło nieprodukcyjne, hotelarstwo, biura, 
usługi medyczne, instytucje finansowe i kultu-
ralne, 

2. Dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszņ-
cym jednostki moŐe byń funkcja mieszkaniowa 
– na warunkach, o jakich mowa w ust. 4 pkt 2 
lit. h, 

3. Cały obszar jednostki powinien byń zagospoda-
rowany, jako jeden zespół architektoniczno – 
urbanistyczny w rozumieniu § 5 pkt 9, 

 

4. Dla jednostki terenowej obowiņzujņ nastňpujņ-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) działania inwestycyjne polegajņce na reali-
zacji nowej zabudowy muszņ byń poprze-
dzone: 

a) opracowaniem dla całego obszaru jed-
nostki koncepcji architektoniczno – 
urbanistycznej, która musi uzyskań po-
zytywnņ opiniň właŌciwego Konserwa-
tora Zabytków i ewentualnie zespołu 
ekspertów powołanego przez Prezyden-
ta Miasta, 

b) przeprowadzeniem archeologicznych 
badaŊ wykopaliskowych z powodu ist-
niejņcych Ōredniowiecznych nawar-
stwieŊ kulturowych, wpisanych do re-
jestru zabytków, 

2) ustala siň moŐliwoŌń realizacji nowej za-
budowy usługowej na nastňpujņcych wa-
runkach: 

a) obowiņzek realizacji nowych budynków 
w formie zabudowy ciņgłej wzdłuŐ pla-
cu Bema i ulicy Jana Kazimierza na od-
cinku 15m od naroŐnika placu – w stro-
nň zachodniņ oraz wzdłuŐ ulicy prowa-
dzņcej na most – w stronň północnņ, 

b) ustala siň Őe, co najmniej na odcinku 
tworzņcym pierzejň placu Bema ko-
nieczne jest rozczłonkowanie architek-
toniczne elewacji budynku (budynków) 
nawiņzujņce do historycznego układu 
tej pierzei, przy czym szerokoŌń po-
szczególnych członów elewacji nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ 12m, 

c) ustala siň linie zabudowy: obowiņzujņcņ 
– w pierzei placu Bema i w naroŐniku z 
ulicņ Jana Kazimierza oraz nieprzekra-
czalnņ – od strony innych elementów 
przestrzennych, wyznaczone na rysun-
ku planu, 

d) wzdłuŐ ulicy Jana Kazimierza, co naj-
mniej na odcinku, na którym obowiņzu-
je linia zabudowy, naleŐy zaprojektowań 
podcieniowy pasaŐ pieszy w parterze 
budynku, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń pla-
nowanych budynków na dwie kondy-
gnacje i poddasze uŐytkowe o łņcznej 
wysokoŌci zabudowy – 13m, 
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f) ustala siň obowiņzek realizacji dachu 
spadzistego dwuspadowego krytego 
wyłņcznie dachówkņ, z kalenicņ o prze-
biegu równoległym do pierzei placu i o 
kņcie nachylenia połaci 250 - 350, 

g) nowa zabudowa ma stanowiń znaczņcy 
akcent urbanistyczno – architektoniczny 
w układzie placu Bema i dochodzņcych 
do niego ulic oraz w sylwecie miasta 
widocznej z prawego brzegu Narwi i 
przepraw mostowych, 

h) dopuszcza siň realizacjň funkcji miesz-
kaniowej wyłņcznie na trzeciej kondy-
gnacji poddasznej planowanych bu-
dynków oraz pod warunkiem, Őe łņczna 
powierzchnia uŐytkowa przeznaczona 
dla tej funkcji nie przekroczy 15% ogól-
nej powierzchni uŐytkowej projektowa-
nych budynków, 

i) dopuszcza siň urzņdzenie ogólnodo-
stňpnego ciņgu pieszego od placu Be-
ma w kierunku istniejņcego budynku 
słuŐb miejskich, z przejŌciem w budyn-
ku od strony placu Bema, o szerokoŌci 
minimum 4 m, 

3) ustala siň Őe, obsługa komunikacyjna no-
wej zabudowy moŐe odbywań siň wyłņcz-
nie od strony ulicy Jana Kazimierza i ciņgu 
pieszo-jezdnego 1KPJ, 

4) w zakresie urzņdzania parkingów ustala siň 
nastňpujņce warunki realizacji i wskaŎniki 
miejsc parkingowych: 

c) inwestorzy majņ obowiņzek zapewnie-
nia realizacji odpowiedniej iloŌci miejsc 
parkingowych na terenie objňtym nowņ 
inwestycjņ 

d) iloŌń miejsc do parkowania dla po-
szczególnych rodzajów obiektów nie 
moŐe byń mniejsza od niŐej podanych 
wielkoŌci wskaŎnika miejsc parkingo-
wych: 

- dla obiektów usługowych i usług 
wbudowanych – 25 stanowisk/ 
1000m2 powierzchni uŐytkowej, z 
tym Őe dla usług o powierzchni 
mniejszej niŐ 100m2 – 3 stanowiska/ 
1 obiekt lub lokal, 

- dla hoteli – 30 stanowisk/100 łóŐek, a 
ponadto 2 stanowiska dla autoka-
rów, 

- dla zabudowy mieszkaniowej - 1,5 
stanowiska / 1 lokal mieszkalny. 

5) zakazuje siň realizacji odrňbnych budyn-
ków gospodarczych i garaŐowych, 

6) dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņ-
dzeŊ zewnňtrznych infrastruktury tech-
nicznej, słuŐņcych wyłņcznie obsłudze za-
inwestowania na obszarze jednostki, 

7) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy – 2,0, 

8) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji stałych 
ogrodzeŊ, pod warunkiem, Őe bňdzie to 
ogrodzenie aŐurowe o wysokoŌci nieprze-
kraczajņcej 1,5m, 

9) ustala siň minimalny procentowy wskaŎnik 
powierzchni biologicznie czynnej – 15% 
powierzchni całego terenu jednostki, 

10) w zakresie rozmieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w § 10, 

5. Obowiņzujņ takŐe zasady okreŌlone w § 11. 

§ 13. 

Dla jednostki terenowej AU1 ustala siň: 

1) Przeznaczeniem podstawowym jednostki tere-
nowej sņ administracja i siedziby słuŐb pu-
blicznych, 

2) Dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszņ-
cym jednostki mogņ byń usługi w nastňpujņ-
cym zakresie: handel, gastronomia, biura, 
usługi medyczne, instytucje finansowe i kultu-
ralne, 

3) Jako przeznaczenia towarzyszņcego nie do-
puszcza siň funkcji mieszkaniowej, 

4) Dla jednostki terenowej obowiņzujņ nastňpujņ-
ce zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza siň rozbudowň istniejņcego bu-
dynku słuŐb miejskich, której moŐliwy za-
kres wyznaczajņ: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, wyzna-
czone na rysunku planu, 

b) maksymalna wysokoŌń budynku – 13m, 

c) dach o kņcie nachylenia połaci nie prze-
kraczajņcym 300, 

d) warunki okreŌlone wyŐej obowiņzujņ 
równieŐ w przypadku wymiany budynku, 

b) zakazuje siň realizacji odrňbnych budynków 
gospodarczych i garaŐowych, 

c) ustala siň zachowanie istniejņcej zieleni na 
południowo-zachodniej czňŌci terenu jed-
nostki co najmniej w obrňbie oznaczenia 
graficznego na rysunku planu, oraz urzņ-
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dzenie tego terenu jako zieleni ogólnodo-
stňpnej bez zabudowy, ale z dopuszczeniem 
obiektów małej architektury parkowej, 

d) ustala siň Őe, obsługa komunikacyjna nowej 
zabudowy moŐe odbywań siň wyłņcznie od 
strony ulicy Jana Kazimierza i ciņgu pieszo-
jezdnego 1KPJ, 

e) w przypadku rozbudowy istniejņcego bu-
dynku lub jego wymiany konieczne jest za-
pewnienie miejsc parkingowych w iloŌci nie 
mniejszej niŐ wyliczona według wskaŎnika 
25 stanowisk na 1000m2 powierzchni uŐyt-
kowej przyrastajņcej, 

f) po za zachowaniem istniejņcej stacji trans-
formatorowej dopuszcza siň realizacjň no-
wych urzņdzeŊ zewnňtrznych infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem Őe ich kubatura 
nie przekroczy 20m3, 

g) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji stałych 
ogrodzeŊ, pod warunkiem, Őe bňdzie to 
ogrodzenie aŐurowe o wysokoŌci nieprze-
kraczajņcej 1,5 m, 

h) ustala siň minimalny procentowy wskaŎnik 
powierzchni biologicznie czynnej – 50% po-
wierzchni całego terenu jednostki, 

i) w zakresie rozmieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych obowiņzujņ usta-
lenia zawarte w § 10. 

§ 14. 

Dla terenów ciņgów komunikacyjnych 13KUL i 
1KPJ ustala siň: 

1. W granicach obszaru objňtego planem znajduje 
siň fragment pasa ulicy Jana Kazimierza, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 13 KUL, 
która w układzie ulic Ōródmiejskich pełni funk-
cjň ulicy lokalnej, odchodzņcej od placu Bema 
w kierunku południowo-zachodnim, 

2. Ustala siň, Őe działka ewidencyjna, znajdujņca 
siň miňdzy jednostkami terenowymi UU1 i 
AU1, bňdzie pełniń funkcjň ciņgu pieszo-
jezdnego nieprzelotowego o szerokoŌci 10m, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KPJ, zapewniajņcego dojazd do zabudowy na 
terenach w/w jednostek, z miejscami postojo-
wymi i z pasem zieleni urzņdzonej, głównie ist-
niejņcej wysokiej, 

3. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
ciņgów komunikacyjnych: 

1) niezbňdne jest zachowanie odpowiednich 
pasów terenu dla urzņdzeŊ i przewodów 
podziemnych miejskiej infrastruktury tech-
nicznej, 

2) dopuszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ drogo-
wych i urzņdzeŊ zwiņzanych z utrzymaniem 
i obsługņ ruchu, a takŐe urzņdzeŊ energe-
tycznych i telekomunikacyjnych, pod wa-
runkiem spełnienia wymagaŊ okreŌlonych 
w przepisach szczególnych dotyczņcych 
dróg publicznych, 

3) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
postaci chodników w liniach rozgraniczajņ-
cych ulicy, 

4) dopuszcza siň urzņdzanie zatok parkingo-
wych ogólnodostňpnych w pasie ulicy lub 
ciņgu – w formie zespołów stanowisk pro-
stopadłych lub ukoŌnych do jezdni, bņdŎ 
pasów stanowisk równoległych do jezdni, w 
miejscach nie zagraŐajņcych bezpieczeŊ-
stwu ruchu. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad  

uzbrojenia terenu 

§ 15. 

1. Ustala siň zaopatrzenie w wodň obszaru objň-
tego planem z miejskiej sieci wodociņgowej. 

2. Ustala siň odprowadzanie Ōcieków bytowo – 
gospodarczych z obszaru objňtego planem do 
miejskiej oczyszczalni Ōcieków. 

3. Ustala siň odprowadzanie wód deszczowych z 
obszaru objňtego planem do miejskiej kanali-
zacji deszczowej, przy czym Ōcieki opadowe z 
powierzchni utwardzonych parkingów i ulic 
mogņ byń wprowadzane do kolektorów desz-
czowych tylko po ich podczyszczeniu w separa-
torach produktów ropopochodnych. 

4. Ustala siň zaopatrzenie w gaz przewodowy i 
energiň elektrycznņ obszaru objňtego planem z 
istniejņcych sieci miejskich, przy załoŐeniu Őe 
nowe linie elektroenergetyczne bňdņ realizo-
wane jako kablowe, a nowe stacje transforma-
torowe 15/0,4 kV budowane bňdņ wyłņcznie ja-
ko wnňtrzowe typu miejskiego – ich lokalizacja 
na terenie działek poszczególnych zakładów nie 
bňdzie wymagań zmiany niniejszego planu, 
przy czym w przypadku wystņpienia kolizji ist-
niejņcych urzņdzeŊ elektroenergetycznych z 
inwestycjami planowanymi przebudowa tych 
urzņdzeŊ bňdzie siň odbywań w uzgodnieniu z 
właŌciwym operatorem systemów elektro-
energetycznych i na warunkach przez niego 
okreŌlonych. 

5. Ustala siň zaopatrzenie w energiň cieplnņ ob-
szaru objňtego planem z miejskiej sieci cieplnej 
oraz – wspomagajņco – z niekonwencjonalnych 
Ŏródeł energii. 
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6. Ustala siň obsługň telekomunikacyjnņ obszaru 

objňtego planem z central automatycznych po-
przez sień istniejņcych i projektowanych kabli 
magistralnych. 

7. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala 
siň: 

1) zasadň wywozu odpadów stałych z obszaru 
objňtego planem sposobem zorganizowa-
nym na wyznaczone dla potrzeb miasta te-
reny składowania, przeróbki lub spalania 
odpadów, 

2) obowiņzek wyposaŐenia kaŐdego zakładu w 
urzņdzenia i miejsca umoŐliwiajņce segre-
gacjň odpadów. 

Rozdział 5 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 16. 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
Ōci nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwaleniem 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
wynosi ona 5%. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 17. 

Na terenie objňtym planem tracņ moc ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu „ŋródmieŌcie Płd. – 11 Listo-
pada”, uchwalonego uchwałņ nr 471/LII/2006 Ra-
dy Miasta Ostrołňki z dnia 30 marca 2006r. 

§ 18. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie niniejszego planu, a nie zakoŊczonych decy-
zjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 19. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Ostrołňki. 

§ 20. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 21. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołňki: 

Dariusz Maciak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 575/LXX/2010 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 19 sierpnia 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: „ ŋródmieŌcie Płn. – 11 Li-
stopada” w Ostrołňce dla jednostki strukturalnej UU1a był wyłoŐony do publicznego wglņdu w dniach od  
23 czerwca 2010r. do 16 lipca 2010r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 14 lipca 2010r. w Urzňdzie Miasta Ostrołňki. Nikt z przyby-
łych nie wniósł uwag na ustalenia projektu planu. 

W okresie wyłoŐenia projektu planu do publicznego wglņdu oraz w okresie 14 dni po wyłoŐeniu nie została 
wniesiona Őadna uwaga. 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 575/LXX/2010 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 19 sierpnia 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  

O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

I. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „ŋródmieŌcie Płn – 11 Listopada” 
w Ostrołňce dla jednostki strukturalnej UU1a nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które bňdņ realizowane przez Miasto Ostrołňka: 

Wydatki zwiņzane z realizacjņ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, leŐņce po stronie inwestora: 

1. Sień energetyczna (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

2. Sień kanalizacji deszczowej (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

3. Sień kanalizacji sanitarnej (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

4. Sień wodociņgowa (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

5. Sień cieplna (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

6. Sień gazowa (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

7. Sień telekomunikacyjna (przebudowa lub rozbudowa – w miarň potrzeb). 

II. Zasady nabycia przez Miasto Ostrołňka terenów przeznaczonych w planie na cele publiczne. 

Teren objňty ustaleniami projektu planu stanowił własnoŌń osób fizycznych i Miasta Ostrołňki. 

III. Zasady realizacji infrastruktury technicznej. 

W całoŌci ze Ōrodków inwestora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


