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UCHWAŁA Nr XLV/359/10 

RADY GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz  

dla fragmentów miejscowości Mchowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity 
tekst Dz.U. z 2001r. Nr 1422, poz.. 1591 z póŎn. 
zm.), w zwiņzku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co 
nastňpuje: 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1. 

1. Zgodnie z uchwałņ nr XVIII/122/2007 Rady 
Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przasnysz, dla fragmentów 
miejscowoŌci Mchowo oraz po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przasnysz uchwalonego uchwałņ Rady Gminy 
Przasnysz nr IV/18/2006 z dnia 29 grudnia 
2006r., uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentów 
miejscowoŌci: Mchowo. 

2. Granice obszaru planu okreŌlone zostały na 
rysunku planu. 

3. Obszar objňty planem wynosi 26, 7 ha. 

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów 
pod zabudowň zagrodowņ, mieszkaniowņ jed-
norodzinnņ, usługowņ, produkcyjnņ, tereny 
rolne i leŌne wraz z obsługņ komunikacyjnņ i 
infrastrukturņ technicznņ. 

5. Załņcznikami do planu, stanowiņcymi integral-
nņ czňŌń tekstu uchwały, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1 000, - dla frag-
mentu miejscowoŌci Mchowo, stanowiņcy 
załņcznik nr 1; 

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygniň-
ciem, stanowiņcy załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiņcy załņcznik nr 3. 

§ 2. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu naleŐy traktowań, jako uzupełnienie czň-
Ōci tekstowej w zakresie przebiegu i lokalizacji 
linii oraz obiektów i sņ to obowiņzujņce ustale-
nia planu: 

1) granica planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbole terenów literowo-cyfrowe okreŌla-
jņce funkcjň terenów o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) projektowana linia elektroenergetyczna  
110 kV. 

2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajņce 
granice stref, obszarów i terenów biegnņce na 
rysunku planu wzdłuŐ linii podziałów geode-
zyjnych lub linii rozgraniczajņcych naleŐy trak-
towań, jako oznaczenia biegnņce po tych li-
niach. 

§ 3. 

1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to ro-
zumień linie, które wyznaczajņ tereny o 
róŐnym przeznaczeniu oraz róŐnym spo-
sobie zagospodarowania i zabudowy lub 
komunikacjň; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce 
linie okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ 
odległoŌń zewnňtrznego lica budynku 
(obiektu kubaturowego) od ulicy, ciņgu 
pieszo-jezdnego, granicy działki lub innego 
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu. Z 
pominiňciem loggii, balkonów, wykuszy, 
wysuniňtych poza obrys budynku oraz 
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wejŌń do budynku (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zada-
szeŊ); 

3) obiektach obsługi technicznej - naleŐy 
przez to rozumień obiekty infrastruktury 
technicznej, obsługi transportu publiczne-
go, utrzymania dróg i zieleni miejskiej, 
urzņdzenia wodne i inne słuŐņce zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców 
oraz celom publicznym; 

4) terenie - naleŐy przez to rozumień teren o 
róŐnym przeznaczeniu oraz róŐnym spo-
sobie zagospodarowania i zabudowy lub 
teren komunikacji, wyznaczony liniami 
rozgraniczajņcymi, oraz okreŌlony symbo-
lem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to 
rozumień usługi, które nie powodujņ uciņŐ-
liwoŌci w emisji substancji i energii oraz 
nie bňdņce przedsiňwziňciami mogņcymi 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko lub mogņcymi potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, dla których 
ocena oddziaływania przedsiňwziňcia na 
Ōrodowisko jest wymagana; 

6) ustawie - naleŐy przez to rozumień ustawň 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 23 marca 2003r.; 

7) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - na-
leŐy przez to rozumień stosunek po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji, bez piwnic, istniejņcych, budowa-
nych lub rozbudowywanych budynków, 
zlokalizowanych na danej działce budow-
lanej lub terenie do powierzchni tej działki 
lub kilku działek, na których ma stanņń je-
den budynek mieszkalny; 

8) wysokoŌci zabudowy - naleŐy przez to ro-
zumień wysokoŌń liczonņ w metrach od 
poziomu istniejņcego terenu przy najniŐej 
połoŐonym wejŌciu do budynku lub jego 
czňŌci do górnej płaszczyzny stropu bņdŎ 
najwyŐej połoŐonej krawňdzi przekrycia 
stropodachu nad najwyŐszņ kondygnacjņ 
uŐytkowņ, przy czym za kondygnacjň nie 
uznaje siň nadbudówek ponad dachem, 
takich jak maszynownia dŎwigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłow-
nia gazowa; 

9) zabudowie jednorodzinnej - naleŐy przez 
to rozumień jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny wolnostojņcy lub w zabu-
dowie bliŎniaczej, lub zespół takich budyn-
ków, wraz z budynkami garaŐowymi i go-

spodarczymi wbudowanymi w budynek 
mieszkalny lub wolnostojņcymi; 

10) zabudowie zagrodowej - naleŐy przez to 
rozumień budynki mieszkalne, budynki go-
spodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
lub ogrodniczych. 

2. Pojňcia uŐyte w niniejszej uchwale, a nie zdefi-
niowane w ust. 1 naleŐy rozumień zgodnie z 
ogólnie obowiņzujņcymi przepisami odrňbny-
mi. 

§ 4. 

1. Ustalenia dotyczņce zasad konstrukcji planu: 

1) ustalenia ogólne obowiņzujņ na całym tere-
nie objňtym planem lub sņ przypisane od-
powiednim oznaczeniom graficznym na ry-
sunku planu; 

2) kaŐdy teren oznaczony jest na rysunku pla-
nu oraz w tekŌcie niniejszej uchwały unikal-
nym symbolem terenu literowo-cyfrowym. 
Symbol literowy oznacza przeznaczenie te-
renu lub klasň drogi, nastňpujņca po nim cy-
fra oznacza numer kolejnego terenu lub ko-
lejny numer drogi; 

3) ustalenia szczegółowe obowiņzujņ dla kaŐ-
dego z terenów o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania ozna-
czonych dodatkowo symbolem terenu; 

4) obowiņzuje osobna numeracja dla terenów 
o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasa-
dach zagospodarowania i terenów dróg. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 5. 

Ustala siň tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania wyznaczone 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu: 

1) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej i 
usług; 

2) RM - teren zabudowy zagrodowej; 

3) P - teren produkcji, składu, magazynowania; 

4) UO - teren usług oŌwiaty; 

5) UPS - teren usług publicznych, straŐ poŐarna; 

6) U - teren usług komercyjnych; 

7) KDG - teren dróg publicznych - droga powia-
towa klasy głównej; 

8) KDL - teren dróg publicznych - droga gminna 
klasy lokalnej; 
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9) KDD - teren dróg publicznych - droga gminna 

klasy dojazdowej; 

10) KDW - tereny dróg wewnňtrznych; 

11) W - teren istniejņcej stacji wodociņgowej; 

12) WS - teren wód powierzchniowych - staw; 

13) R - teren upraw rolnych 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 

1. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenów za 
wyjņtkiem: 

1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uŐytkowaniem; 

2) zagospodarowania rolniczego, ogrodnicze-
go lub szkółkarskiego; 

3) zagospodarowania zwiņzanego z realizowa-
niem inwestycji budowlanej. 

2. Lokalizowanie budynków na granicy działki 
budowlanej dopuszcza siň na zasadach okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
oraz terenów przeznaczonych na cele publiczne 

§ 7. 

Na obszarze objňtym ustaleniami planu obszary 
przestrzeni publicznych, w rozumieniu ustawy nie 
wystňpujņ. 

§ 8. 

1. Plan ustala, Őe terenami przeznaczonymi na 
cele publiczne sņ: 

1) teren usług oŌwiaty, zespół szkół - UO-1; 

2) teren usług publicznych, straŐ poŐarna - 
UPS-1; 

3) teren istniejņcej stacji wodociņgowej - W-l; 

4) tereny dróg oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDG, KDL i KDD. 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 okreŌla 
siň: 

1) w zakresie zasad umieszczania obiektów 
małej architektury - zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

2) w zakresie zasad umieszczania urzņdzeŊ 
technicznych i zieleni - zgodnie z § 9 ust. 3. 

3. Wszelkie niezbňdne dla prawidłowego funkcjo-
nowania gminy obiekty i urzņdzenia, a w 

szczególnoŌci: obiekty obsługi technicznej, 
urzņdzenia wodne i melioracji, drogi we-
wnňtrzne, ŌcieŐki rowerowe, zieleŊ moŐna re-
alizowań na kaŐdym terenie funkcjonalnym, w 
sposób nie kolidujņcy z innymi ustaleniami 
planu, przepisami odrňbnymi i zasadami 
współŐycia społecznego. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 

Ustala siň zakaz: 

1) wysypywania, zakopywania, wylewania i skła-
dowania wszelkich odpadów lub innych nie-
czystoŌci, oraz innego zanieczyszczania wód, 
gleby oraz powietrza; 

2) składowania wszelkich odpadów niebezpiecz-
nych na całym obszarze objňtym niniejszņ 
uchwałņ. 

§ 10. 

Ustala siň, Őe przekraczajņce dopuszczalne wielko-
Ōci oddziaływanie na Ōrodowisko poprzez emisjň 
substancji i energii, w szczególnoŌci dotyczņce 
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, zamykań siň bň-
dzie na terenie działki, na jakiej jest wytwarzane. 

§ 11. 

1. Na obszarze objňtym ustaleniami planu wpro-
wadza siň całkowity zakaz lokalizowania przed-
siňwziňń mogņcych potencjalnie znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko, dla których ocena 
oddziaływania przedsiňwziňcia na Ōrodowisko 
jest wymagana, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, z wyłņczeniem obiektów i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej, w szczególnoŌci dróg i 
sieci uzbrojenia terenu oraz terenów produkcji, 
składu, magazynowania oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem przeznaczenia P. 

2. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajdujņ-
ce siň w zasiňgu uciņŐliwoŌci powodujņcych 
przekroczenie okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych dopuszczalnych standardów, jakoŌci 
Ōrodowiska przeznaczonego na pobyt ludzi 
muszņ byń wyposaŐone w techniczne Ōrodki 
ochrony przed tymi uciņŐliwoŌciami. 

3. Ustala siň pasy techniczne wzdłuŐ napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych 15 kV po 8m 
od osi linii. 

4. Ustala siň pasy techniczne wzdłuŐ napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych 110 kV po 30m 
od osi linii 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 132 – 26685 – Poz. 3039 
 
5. Dla obszarów, o których mowa w ust. 3 i 4 za-

kazuje siň: 

1) Brak treŌci; 

2) wprowadzania zadrzewieŊ i nasadzeŊ ziele-
ni wysokiej. 

6. Wszelkie inwestycje mogņce mień wpływ na 
urzņdzenia wodne muszņ byń uzgodnione z ich 
zarzņdcņ. 

7. WzdłuŐ rowów melioracyjnych naleŐy zacho-
wań nieogrodzony pas terenu o minimalnej 
szerokoŌci 2m od zewnňtrznej krawňdzi rowu 
umoŐliwiajņcy jego konserwacjň. 

§ 12. 

Na obszarze objňtym ustaleniami planu nie wy-
stňpujņ obiekty i obszary chronione na podstawie 
przepisów o ochrony przyrody. 

§ 13. 

Na obszarze objňtym planem nie wystňpuje po-
trzeba ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania, ustalonych na podstawie odrňbnych prze-
pisów dotyczņcych terenów górniczych, a takŐe 
obszarów naraŐonych na niebezpieczeŊstwo po-
wodzi oraz zagroŐonych osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 14. 

Na obszarze objňtym ustaleniami, planu obiekty 
wpisane do rejestru zabytków nie wystňpujņ. 

§ 15. 

Na obszarze objňtym ustaleniami, planu obiekty 
wpisane do ewidencji zabytków nie wystňpujņ. 

§ 16. 

Na obszarze objňtym ustaleniami planu nie wy-
stňpujņ stanowiska archeologiczne. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego  

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 17. 

Obsługa terenów funkcjonalnych odbywań siň 
bňdzie, w zaleŐnoŌci od połoŐenia z drogi krajo-
wej, powiatowej lub gminnej, klasy głównej, lo-
kalnej lub dojazdowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunikacyjnej 
terenów funkcjonalnych i rysunkiem planu. 

 

 

§ 18. 

Ustala siň ogólne warunki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych obowiņzujņce dla całego obszaru 
objňtego ustaleniami planu: 

1) potrzeby parkingowe dla inwestycji naleŐy re-
alizowań na terenie własnej działki; 

2) iloŌń stanowisk postojowych dla poszczegól-
nych terenów musi byń zgodna z ustaleniami 
szczegółowymi. 

§ 19. 

Ustala siň, Őe szerokoŌń nowych dróg wewnňtrz-
nych wynosi minimum 8m. 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej oraz obsługi w zakresie  

infrastruktury technicznej 

§ 20. 

1. Ustalenia planu nie ograniczajņ moŐliwoŌci 
likwidacji, modernizacji lub rozbudowy istnie-
jņcej infrastruktury technicznej i nie ograniczajņ 
rozwiņzaŊ zamiennych projektowanej infra-
struktury technicznej, pod warunkiem zapew-
nienia właŌciwej obsługi infrastrukturņ tech-
nicznņ terenów zgodnie z pozostałymi ustale-
niami planu; w szczególnoŌci właŌciwej prze-
znaczeniu i zasadom zagospodarowania tere-
nów. 

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny byń 
prowadzone przez tereny przeznaczone na cele 
publiczne, w szczególnoŌci przez tereny dróg 
publicznych, przy spełnieniu warunków okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych. 

3. W przypadku braku moŐliwoŌci prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny 
dróg publicznych lub inne tereny publiczne do-
puszcza siň prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny przeznaczone na inne 
cele, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

4. W liniach rozgraniczajņcych dróg publicznych 
oraz wewnňtrznych, stanowiņcych dostňp do 
działek budowlanych, naleŐy rezerwowań pasy 
terenu dla urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

§ 21. 

1. Ustala siň zasady odprowadzania Ōcieków i 
wód deszczowych: 

1) wszystkie budynki oraz działki budowlane 
naleŐy podłņczyń docelowo do zbiorczej sie-
ci kanalizacji sanitarnej, z wyłņczeniem jak w 
ust. 3; 
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2) realizowane przyłņcza kanalizacyjne powin-
ny umoŐliwiań odprowadzenie Ōcieków sani-
tarnych w stopniu wystarczajņcym dla ob-
sługi funkcji i sposobu zagospodarowania i 
zabudowy działki; Ōcieki bňdņ odprowadza-
ne do oczyszczalni Ōcieków; 

3) dopuszcza siň realizacjň własnych przydo-
mowych oczyszczalni Ōcieków, jedynie w 
przypadku sprzyjajņcych warunków grun-
towo-wodnych, wynikajņcych z procesu 
technologicznego funkcjonowania oczysz-
czalni; 

4) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza siň odprowadzanie 
Ōcieków do zbiorników bezodpływowych i 
wywóz do punktu zlewnego przy oczysz-
czalni Ōcieków; zbiorniki te mogņ mień wy-
łņcznie charakter tymczasowy. Po wybudo-
waniu sieci kanalizacyjnej budynki miesz-
kalne naleŐy obowiņzkowo do niej podłņ-
czyń, a zbiorniki bezodpływowe naleŐy 
obowiņzkowo odłņczyń lub wykopań; 

5) ustalenia zawarte w ust. 1 nie dotyczņ przy-
domowych oczyszczalni Ōcieków, na realiza-
cje i funkcjonowanie których uzyskano sto-
sowne zezwolenia. 

2. Wody opadowe z terenów dróg winny byń od-
prowadzane do rowów przydroŐnych. 

3. Wody opadowe z pozostałych terenów naleŐy 
odprowadziń do gruntu w granicach działki. 

§ 22. 

Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņce 
zaopatrzenia w wodň: 

1) wszystkie działki budowlane i budynki muszņ 
byń podłņczone do gminnej sieci wodociņgo-
wej i posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐ-
liwiajņce pobór wody zgodny z funkcjņ i spo-
sobem zagospodarowania; 

2) dopuszcza siň do czasu realizacji sieci wodo-
ciņgowej pobór wody ze studni wykonanych w 
granicach działek budowlanych. 

§ 23. 

Ustala siň zasady zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ: 

1) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcych, 
modernizowanych i rozbudowywanych linii: 

a) Ōredniego napiňcia 15 kV zasilanych z: GPZ 
110/15 kV Przasnysz; 

b) niskiego napiňcia 0,4 kV zasilanych ze stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, w tym ze 
stacji transformatorowych połoŐonych na 

obszarze objňtym planem lub zlokalizowa-
nych poza nim. 

2) sień elektroenergetycznņ niskiego napiňcia 
zaleca siň realizowań jako podziemnņ; 

3) ustala siň moŐliwoŌń realizowania stacji trans-
formatorowych na wszystkich terenach w trak-
cie realizacji planu. 

§ 24. 

1. Plan wskazuje przebieg projektowanej linii 
110kV Maków - Krasne - Przasnysz. 

2. Dopuszczalne sņ korekty przebiegu w fazie 
projektu budowlanego uzasadnione warunka-
mi technicznymi i ekonomikņ budowy. 

3. Dla inwestycji, o której mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 11 ust. 4 i 5. 

§ 25. 

W zakresie zasad ogólnych dotyczņcych zaopa-
trzenia w energie cieplnņ ustala siň, Őe wszystkie 
budynki muszņ posiadań indywidualne Ŏródła 
dostarczania ciepła w stopniu wystarczajņcym dla 
prawidłowego uŐytkowania zgodnego z funkcjņ. 

§ 26. 

1. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady dotyczņ-
ce telekomunikacji: 

1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejņcņ sień 
telekomunikacyjnņ; 

2) w liniach rozgraniczajņcych dróg stanowiņ-
cych dostňp do działek budowlanych, naleŐy 
rezerwowań pasy pod budowň linii tele-
technicznych; 

3) sień telekomunikacyjnņ naleŐy realizowań 
obowiņzkowo jako podziemnņ. 

2. Na obszarze planu zakazuje siň realizacji masz-
tów dla telefonii komórkowej, za wyjņtkiem te-
renów produkcji, składu, magazynowania 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
przeznaczenia P. 

§ 27. 

Ustala siň zasady gospodarki odpadami: 

1) wymóg składowania, zagospodarowania lub 
utylizacji odpadów, stosownie do ich charakte-
ru, na składowisku odpadów na warunkach 
okreŌlonych przez gminň i w przepisach odrňb-
nych; 

2) na działkach budowlanych naleŐy wyznaczyń, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi miejsca loka-
lizacji pojemników do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych; 
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3) odpady stałe naleŐy gromadziń w pojemnikach 

do czasowego gromadzenia odpadów stałych z 
uwzglňdnieniem ich segregacji według grup 
asortymentowych; 

4) dopuszcza siň stosowanie zbiorczych pojemni-
ków umoŐliwiajņcych selektywnņ zbiórkň od-
padów obsługujņcych kilka działek budowla-
nych, z zastrzeŐeniem pkt 5; 

5) zakazuje siň lokalizacji zbiorczych pojemników 
umoŐliwiajņcych selektywnņ zbiórkň odpadów 
w terenach dróg publicznych bez uprzedniego 
uzyskania stosownego zezwolenia od zarzņdcy 
drogi, na podstawie przepisów odrňbnych. 

Rozdział 9 
Ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej  

i ochrony przeciwpożarowej 

§ 28. 

Ustala siň zasady wynikajņce z potrzeb obrony 
cywilnej i ochrony przeciwpoŐarowej: 

1) Obiekty budowlane naleŐy projektowań w spo-
sób zapewniajņcy ochronň ludnoŌci zgodnie z 
wymaganiami obrony cywilnej okreŌlonymi w 
przepisach odrňbnych. 

2) Obiekty budowlane naleŐy projektowań i bu-
dowań zgodnie z wymogami ochrony przeciw-
poŐarowej, okreŌlonymi w przepisach odrňb-
nych. 

Rozdział 10 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków  
podziału terenów na działki budowlane  

i scalania nieruchomości 

§ 29. 

KaŐda działka budowlana winna posiadań moŐli-
woŌń: 

1) dostňpu do drogi publicznej; 

2) realizowania miejsc postojowych dla samo-
chodów w iloŌci okreŌlonej w ustaleniach 
szczegółowych; 

3) wydzielenia miejsc właŌciwego gromadzenia 
odpadów; 

4) przyłņczenia do sieci infrastruktury technicznej. 

§ 30. 

Przy ustalaniu parametrów nowowydzielanych 
działek budowlanych naleŐy przyjņń: 

1) minimalnņ wielkoŌń działek okreŌlonņ w usta-
leniach szczegółowych dla poszczególnych te-
renów; 

2) minimalny front działki na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej 
22,0m; 

3) minimalny front działki na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej bliŎniaczej 
16,0m; 

4) dopuszcza siň 30% odchylenie od kņta proste-
go połoŐenia granic działek w stosunku do pa-
sa drogowego. 

§ 31. 

Dopuszcza siň wykorzystanie dla celów budowla-
nych nieruchomoŌci gruntowych, złoŐonych z 
wiňcej niŐ jednej działki (pod warunkiem stoso-
wania okreŌlonych planem parametrów i wskaŎni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, liczonych dla łņcznej powierzchni 
nieruchomoŌci gruntowej) 

§ 32. 

Dopuszcza siň wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych o powierzchni mniejszej niŐ okreŌlona 
planem dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej. 

§ 33. 

Na obszarze objňtym planem obszary do scaleŊ 
nie wystňpujņ, stņd nie okreŌla siň zasad i warun-
ków scaleŊ. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 11 
Ustalenia dla terenów funkcjonalnych 

§ 34. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-1, MN/U-2, MN/U-3, 
MN/U-4, MN/U-5 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, usługi nieuciņŐliwe;  

2) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dozwolone budynki mieszkalne wolnostojņ-
ce, 

b) dozwolone budynki mieszkalne w zabudo-
wie bliŎniaczej, 

c) dozwolone budynki usługowe wolnostojņce 
lub wbudowane w budynek mieszkalny, 

d) dozwolone garaŐe, budynki gospodarcze ja-
ko obiekty wolnostojņce lub wbudowane w 
budynek przeznaczenia podstawowego o 
charakterze architektury dostosowanej do 
tego budynku, 

e) dopuszczalne obiekty małej architektury, al-
tany, wiaty, zadaszenia itp., zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 
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f) dopuszczalne urzņdzenia rekreacyjne, 

g) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

h) maksymalna wysokoŌń zabudowy mieszka-
niowej, mieszkaniowo - usługowej do 13m, 

i) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszka-
niowo-usługowej -trzy kondygnacje, w tym 
ostatnia poddaszowa, 

j) maksymalna wysokoŌń zabudowy usługo-
wej wolnostojņcej, garaŐowej, gospodarczej 
do 6m, 

k) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej wolnostojņcej, gara-
Őowej i gospodarczej -dwie, 

l) rodzaj dachu - płaski, dwu lub wielospado-
wy, 

m) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu, 

n) kolorystyka dachów stonowana, zharmoni-
zowana w granicach całego terenu, prefe-
rowany kolor naturalny, powstały po wypa-
leniu dachówki, 

o) minimalna powierzchnia nowowydzielanych 
działek budowlanych 800m2, 

p) minimalna powierzchnia działek budowla-
nych w zabudowie bliŎniaczej 600m2, 

q) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej, liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoŌci - 
50%; 

r) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - 0.6, 

s) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia do 
1.80m, 

t) dopuszczalne maksimum 30% wysokoŌci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

u) zabrania siň wykonywania ogrodzeŊ z pre-
fabrykatów betonowych, za wyjņtkiem pre-
fabrykowanych elementów do budowy słu-
pów i podmurówek, 

3) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na kaŐde 
25m2 powierzchni uŐytkowej lokalu uŐytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciņŐliwych; 

4) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 35. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-1, RM-2, RM-3, RM-4, 
RM-5, RM-6, RM-7, RM-8 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych, wraz z urzņdzeniami to-
warzyszņcymi, niezbňdnymi do jej funkcjono-
wania i zieleniņ, 

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, usługi nieuciņŐliwe; 

3) niedozwolone jest lokalizowanie nowych ferm 
hodowlanych o obsadzie zwierzņt powyŐej  
40 duŐych jednostek przeliczeniowych (DJP); 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dozwolone budynki mieszkalne wolnostojņ-
ce, zwiņzane z przeznaczeniem terenu usta-
lonym w pkt 1 i 2; 

b) dozwolone budynki inwentarskie zwiņzane z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1; 

c) dozwolone budynki usługowe wolnostojņce 
lub wbudowane w budynek mieszkalny, 
zwiņzane z przeznaczeniem terenu ustalo-
nym w pkt 2; 

d) dozwolone garaŐe, budynki gospodarcze ja-
ko obiekty wolnostojņce lub wbudowane w 
budynek przeznaczenia podstawowego o 
charakterze architektury dostosowanej do 
tego budynku, zwiņzane z przeznaczeniem 
terenu ustalonym w pkt 2; 

e) dopuszczalne obiekty małej architektury, al-
tany, wiaty, zadaszenia ftp., zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 

f) dopuszczalne urzņdzenia rekreacyjne, 

g) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

h) maksymalna wysokoŌń zabudowy zagrodo-
wej, mieszkaniowej, usługowej do 13m, 

i) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy mieszkaniowej, w tym zagrodach 
trzy kondygnacje, w tym ostatnia podda-
szowa, 

j) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej - dwie kondygnacje, 
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k) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy garaŐowej i gospodarczej - dwie, 

l) rodzaj dachu - dwu lub wielospadowy, do-
puszcza siň dachy płaskie, 

m) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 
całego terenu, 

n) kolorystyka dachów stonowana, zharmoni-
zowana w granicach całego terenu, 

o) minimalna powierzchnia nowowydzielanych 
działek budowlanych 800m2, dla zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług, 

p) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej, liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoŌci - 
50%; 

q) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - nie okreŌla siň dla zabudowy zagro-
dowej, 0,5 dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, 

r) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia do 
1.80m, 

s) dopuszczalne maksimum 30% wysokoŌci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

t) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem prefabrykowanych elementów do 
budowy słupów i podmurówek, 

5) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na kaŐde 
25m2 powierzchni uŐytkowej lokalu uŐytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciņŐliwych; 

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 36. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia UO-1, ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren usług pu-
blicznych - usługi oŌwiaty, wraz z obiektami i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, niezbňdnymi do 
ich funkcjonowania i zieleniņ; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - miejsca parkin-
gowe, infrastruktura techniczna; 

3) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň wszelkich budyn-
ków i obiektów, zwiņzanych z przeznacze-
niem terenu ustalonym w pkt 1; 

b) zakaz budowy budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych i wielorodzinnych; 

c) dopuszczalne urzņdzenia rekreacyjne, 

d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

e) dopuszczalna wysokoŌń zabudowy nie usta-
la siň; 

f) rodzaj dachu - nie ustala siň, 

g) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
nie ustala siň, 

h) kolorystyka dachów - nie ustala siň, 

i) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoŌci - 
30%, 

j) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia do 
1.80m, 

k) dopuszczalne maksimum 30% wysokoŌci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

l) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem prefabrykowanych elementów do 
budowy słupów i podmurówek, 

4) warunki parkingowe zgodnie z przepisami od-
rňbnymi 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 37. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia UPS-1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren usług pu-
blicznych - teren jednostki ochotniczej straŐy 
poŐarnej, wraz z urzņdzeniami towarzyszņcymi, 
niezbňdnymi do jej funkcjonowania i zieleniņ, 

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciņŐ-
liwe, 

3) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň i modernizacjň bu-
dynków remizy straŐackiej i garaŐu, zwiņza-
nych z przeznaczeniem terenu ustalonym w 
pkt 1, 
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b) zakaz budowy budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych i wielorodzinnych, 

c) dopuszczalne urzņdzenia rekreacyjne, 

d) linie zabudowy - zgodnie rysunkiem planu, 

e) dopuszczalna wysokoŌń zabudowy nie okre-
Ōla siň, 

f) rodzaj dachu - płaski, dwu lub wielospado-
wy, 

g) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych nie 
okreŌla siň, 

h) kolorystyka dachów nie okreŌla siň, 

i) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoŌci - 
30%, 

j) dopuszczalna wysokoŌń ogrodzenia do 
1.80m, 

k) dopuszczalne maksimum 30% wysokoŌci 
ogrodzenia w formie pełnej, 

l) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem prefabrykowanych elementów do 
budowy słupów i podmurówek, 

4) warunki parkingowe zgodnie z przepisami od-
rňbnymi 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych, 

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 38. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia U-l ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren usług nie-
uciņŐliwych wraz z urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi, niezbňdnymi do jej funkcjonowania i zie-
leniņ, 

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa miesz-
kaniowa, jednorodzinna, 

3) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dozwolone budynki usługowe, gospodarcze, 
i garaŐowe, zwiņzanych z przeznaczeniem 
terenu ustalonym w pkt 1, 

b) dopuszcza siň realizacjň budynków miesz-
kalnych; 

c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

d) dopuszczalna wysokoŌń zabudowy usługo-
wej, wolnostojņcej do 10m, 

e) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej- dwie 
w tym ostatnia poddaszowa, 

f) rodzaj dachu - nie okreŌla siň, 

g) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
nie okreŌla siň, 

h) kolorystyka dachów - nie okreŌla siň, 

i) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoŌci - 
40%, 

j) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - 0,5, 

k) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia - nie 
okreŌla siň, 

l) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem prefabrykowanych elementów do 
budowy słupów i podmurówek, 

4) warunki parkingowe: 

a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 
budynek mieszkalny, 

b) minimum 1 stanowisko postojowe na kaŐde 
25m2 powierzchni uŐytkowej lokalu uŐytko-
wego oraz dodatkowo 1 stanowisko posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych, dla 
usług nieuciņŐliwych, 

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 39. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia P-l, P-2 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny produkcji, 
składów i magazynów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi, biura 
zwiņzane z obsługņ funkcji podstawowej, 
mieszkania towarzyszņce; 

3) dla funkcji jak w pkt 1 dopuszczona lokalizacja, 
przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, dla których ocena 
oddziaływania przedsiňwziňcia na Ōrodowisko 
jest wymagana, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dozwolona realizacja budynków przemy-
słowych, magazynowych, gospodarczych i 
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garaŐowych, zwiņzanych z przeznaczeniem 
terenu ustalonym w pkt 1, 

b) zakaz budowy budynków mieszkalnych, za 
wyjņtkiem domu właŌciciela, mieszkaŊ słuŐ-
bowych wbudowanych w obiekt biurowy, 

c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

d) maksymalna wysokoŌń zabudowy produk-
cyjnej, magazynowej, usługowej i biurowej 
do 15m, 

e) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy produkcyjnej, magazynowej, 
zgodnie z warunkami technologicznymi ob-
sługi instalacji, 

f) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy biurowej - 3, 

g) rodzaj dachu - nie okreŌla siň, 

h) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
nie okreŌla siň, 

i) kolorystyka dachów - nie okreŌla siň, 

j) minimalna powierzchnia czynna biologicz-
nie na działce budowlanej liczona do po-
wierzchni terenu w granicach własnoŌci - 
20%, 

k) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - 1.0, 

l) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia - nie 
okreŌla siň, 

m) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem prefabrykowanych elementów do 
budowy słupów i podmurówek; 

5) warunki parkingowe: 

a) minimum 30-40 miejsc postojowych / 100 
zatrudnionych dla funkcji produkcyjnej, 

b) minimum 30 miejsc postojowych / 1000m2 
powierzchni uŐytkowej dla biur, 

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych; 

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 40. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia W-1, ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - ujňcie wody, to 
jest: obiekty i budowle takie jak: ujňcia i zbior-
niki, przepompownie, budynki i budowle wo-
dociņgów; 

2) zakaz zabudowy niezwiņzanej z przeznacze-
niem, jak w pkt. 1; 

3) ustala siň utrzymanie i rozbudowň ujňcia wody 
dla grupowego zaopatrzenia w wodň, z jedno-
czesnņ jego ochronņ zgodnie z obowiņzujņcņ 
dla niego strefņ ochrony bezpoŌredniej i prze-
pisami odrňbnymi. 

§ 41. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia R-l, ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny upraw, łņk, 
pastwisk, ogrodów oraz sadów; 

2) moŐliwoŌń lokalizacji zabudowy zwiņzanej z 
produkcjņ i obsługņ rolnictwa w tym zabudowy 
mieszkaniowa, zgodnie z przepisami odrňbny-
mi; 

3) moŐliwoŌń prowadzenia dróg gospodarczych; 

4) moŐliwoŌń zalesienia terenów, po spełnieniu 
warunków, o których mowa w przepisach od-
rňbnych. 

§ 42. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia WS-l, WS-2 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - wody powierzch-
niowe Ōródlņdowe stojņce, staw 

2) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) regulacja brzegów wyłņcznie w miejscach wy-
nikajņcych z opinii hydrologicznych, wymogów 
ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpoŐa-
rowej. 

§ 43. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDG-1, ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy głównej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, chodniki i ŌcieŐka rowerowa;  

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 44. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDL-1, KDL-2, KDL-3 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy lokalnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, chodniki; 
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3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 45. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDD-1, ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: przeznaczenie 
podstawowe: droga publiczna klasy dojazdo-
wej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, chodniki; 

3) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

4) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 46. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDW-1, KDW-2, KDW-3, ustala 
siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnňtrz-
na; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: obiekty infrastruk-
tury technicznej, chodniki; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 12 
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi  
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych 

§ 47. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia U-l, RM-1, RM-3 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z drogi krajowej, klasy 
głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDG-1 oraz z drogi gminnej, klasy lokalnej KDL-1, 
zgodnie ze stanem istniejņcym. 

§ 48. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-2, MN/U-5 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy 
lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDL-1, zgodnie ze stanem istniejņcym. 

§ 49. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-4 oraz W-1 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z drogi krajowej, klasy 
głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDG-1, zgodnie ze stanem istniejņcym. 

§ 50. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-7, ustala siň obsługň 

komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy dojazdowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD-1 
oraz z drogi krajowej, klasy głównej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDG-1, zgodnie ze 
stanem istniejņcym. 

§ 51. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-8, UPS-1 ustala siň ob-
sługň komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy lokal-
nej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-3 
oraz z drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDD-1, zgodnie ze 
stanem istniejņcym. 

§ 52. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-6, ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy dojazdowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD-1, 
zgodnie ze stanem istniejņcym oraz z drogi we-
wnňtrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDW-1 lub KDW-3 

§ 53. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia MN/U-2, MN/U-3 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z drogi wewnňtrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW-3 
oraz KDW-2. 

§ 54. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-5, ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy lokalnej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-3 
oraz z drogi wewnňtrznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KDW-3. 

§ 55. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia RM-4, UO-1, MN/U-1 ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy 
lokalnej KDL-3, zgodnie ze stanem istniejņcym. 

§ 56. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia P-2 ustala siň obsługň ko-
munikacyjnņ z drogi gminnej, klasy lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-2, 
zgodnie ze stanem istniejņcym. 

§ 57. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia P-1 ustala siň obsługň ko-
munikacyjnņ z drogi powiatowej, klasy głównej, 
połoŐonej poza obszarem planu. 
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§ 58. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem przeznaczenia R-l, ZL-1 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ zgodnie ze stanem istniejņcym. 

DZIAŁ III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 59. 

Dla obszaru objňtego planem miejscowym uzy-
skano zgodň na zmianň przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze: 

1) Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
GZ.tr.057-602-467/09 z dnia 3 grudnia 2009r. 
dla powierzchni 4,0619 ha gruntów rolnych 
klas III; 

2) Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
GZ.tr.057-602-467 1/09 z dnia 1 kwietnia 2010r. 
dla powierzchni 2,2586 ha gruntów rolnych 
klas III. 

§ 60. 

Dla obszaru objňtego planem miejscowym uzy-
skano zgodň na zmianň przeznaczenia gruntów 
leŌnych na cele nieleŌne decyzjņ nr 76/09 Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerw-
ca 2009r. dla łņcznej powierzchni 1,0872ha. 

§ 61. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siň 20% 

stawkň opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
dla wszystkich terenów funkcjonalnych objňtych 
przedmiotowym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. 

§ 62. 

Z dniem wejŌcia w Őycie niniejszej uchwały, na 
obszarze objňtym planem, tracņ moc: 

1) uchwała nr XVI/83/2003 Rady Gminy w Prza-
snyszu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Przasnysz; 

2) uchwała nr XVI/100/07 Rady Gminy w Przasny-
szu z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Przasnysz czňŌci wsi Mchowo; 

3) uchwała nr XXI/147/08 Rady Gminy w Przasny-
szu z dnia 20 maja 2008r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowoŌci 
Bartniki, Emowo-Bogate, Bogate, Dobrzanko-
wo, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Sta-
re, Karwacz, Klewki, Kijewice, Stara Krňpa, 
Leszno, Mchowo, Fijałkowo, Obrņb, Sierakowo, 
Szła, WielodróŐ, Zakocie. 

§ 63. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Przasnysz: 

Andrzej Sekuna 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLV/359/10 
Rady Gminy w Przasnyszu 

z dnia 29 kwietnia 2010r. 
 

Wykaz uwag do planu 
 
W okresie wyłoŐenia do publicznego wglņdu projektu planu w dniach 10 lipca - 3 sierpnia 2009r. oraz mini-
mum 14 dni po nim nastňpujņcych tj. do dnia 24 lipca 2009r. nie złoŐono uwag do projektu przedmiotowego 
planu miejscowego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Przasnysz: 

Andrzej Sekuna 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLV/359/10 
Rady Gminy w Przasnyszu 

z dnia 29 kwietnia 2010r. 
 

W sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz – dla fragmentu miejscowoŌci Mchowo,  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców 
stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmujņ: 

traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczajņcych poszczególnych ulic, w 
tym wybudowanie ulicy z oŌwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ, 

inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczajņcymi ulic. 

§ 2. 

1. Wykazy terenów publicznych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņce do zadaŊ własnych gminy. 

1) inwestycje wymienione w pkt 1, 

2) inwestycje wymienione w pkt 2, 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreŌlony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamó-
wieniach publicznych. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2: 

1) realizacja inwestycji bňdzie przebiegań zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, w tym m.in. ustawņ Prawo 
budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, o samorzņdzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochronie Ōrodowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bňdņ w sposób okreŌlony zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, ujň-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała Rady Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu gminy ustala siň w uchwale budŐetowej. 

§ 5. 

1) Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane bňdņ przez budŐet gminy 
lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

1) Zadania w zakresie budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 bňdņ finan-
sowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i 
zbiorowym odprowadzeniu Ōcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze Ōrodków budŐetu gminy lub poprzez part-
nerstwo publicznoprawne. 

2) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych bňdņ finansowane na podstawie art. 7 
ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

§ 6. 

Prognozowane Ŏródła finansowania przez gminň: 

2) dochody własne, 

3) dotacje, 

4) poŐyczki preferencyjne, 

5) fundusze Unii Europejskiej, 

6) udział podmiotów gospodarczych. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Przasnysz: 

Andrzej Sekuna 
 
 

3040 
30 40 

UCHWAŁA Nr XLV/361/10 

RADY GMINY PRZASNYSZ 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych  
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przasnysz oraz jej jednostkom organizacyjnym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. 59 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy 
Przasnysz uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwała okreŌla zasady i tryb umarzania 
oraz odraczania i rozkładania na raty naleŐnoŌci 
pieniňŐnych o charakterze cywilnoprawnym przy-
padajņcych Gminie Przasnysz oraz jej jednostkom 
organizacyjnym. 

§ 2.1. NaleŐnoŌci mogņ byń umarzane w całoŌci 
lub w czňŌci wyłņcznie w przypadkach uzasadnio-

nych waŐnym interesem dłuŐnika lub interesem 
publicznym, gdy: 

1)  dłuŐnik bňdņcy osobņ fizycznņ zmarł nie pozo-
stawiajņc spadkobierców odpowiadajņcych za 
zobowiņzania, a nie moŐna Ōciņgnņń naleŐnoŌci 
z masy spadkowej, 

2)  dłuŐnik niebňdņcy osobņ fizycznņ uległ likwida-
cji lub upadłoŌci, a nie ma nastňpców praw-
nych lub osób odpowiadajņcych za jego zobo-
wiņzania i nie moŐna Ōciņgnņń naleŐnoŌci z ma-
jņtku likwidacyjnego lub masy upadłoŌci, 

3)  nie moŐna ustaliń dłuŐnika lub miejsca jego 
pobytu, 

 


