
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 154 – 32630 – Poz. 3768,3769 
 

3768 
3 768 

UCHWAŁA Nr XLVII/238/10 

RADY GMINY OROŃSKO 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 paŎdzier-
nika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalnoŌci kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 
123 z póŎn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póŎn. 
zm.) Rada Gminy w OroŊsku uchwala, co nastňpu-
je: 

§ 1. Dokonuje siň zmian w statucie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w OroŊsku: 

1. § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Biblioteka uŐy-
wa pieczňci okrņgłej zawierajņcej w otoku na-
zwň w pełnym brzmieniu oraz podłuŐnej z na-
pisem: Gminna Biblioteka Publiczna w OroŊsku 
ul. Szkolna 8, 26-505 OroŊsko” 

2. § 6 otrzymuje brzmienie: „Podstawowym za-
daniem Biblioteki jest gromadzenie, opraco-
wywanie i udostňpnianie zbiorów bibliotecz-
nych, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytel-
niczych, oŌwiatowych, kulturalnych, informa-
cyjnych społeczeŊstwa oraz uczestniczenie w 
upowszechnianiu wiedzy i kultury” 

3. W § 7 dodaje siň punkty 11 w nastňpujņcym 
brzmieniu: 

11) zaspokajanie potrzeb i aspiracji kultural-
nych społeczeŊstwa poprzez upowszechnianie 
róŐnych dziedzin kultury; 

12) integrowanie społecznoŌci lokalnych gminy 
poprzez współtworzenie warunków do kulty-
wowania i rozwijania narodowych, regional-
nych i lokalnych wartoŌci kulturalnych; 

13) prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu 
artystycznego w tym zespołów ludowych; 

14) upowszechnianie kultury poprzez organi-
zowanie imprez kulturalnych oraz współdziała-
nie z innymi instytucjami w zakresie lepszego 
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkaŊ-
ców. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Marian Fajdek 
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UCHWAŁA Nr LXX/412/10 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska  
dla terenów położonych przy ulicach: 19 Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej. 

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 - tekst jednolity z póŎniej-
szymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
zm.) Rada Miejska w PłoŊsku postanawia, co na-
stňpuje: 
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Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Zgodnie z uchwałņ Rady Miejskiej w PłoŊsku nr 
XLI/211/08 z dnia 23 paŎdziernika 2008r. w 
sprawie przystņpienia do zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta PłoŊska dla terenów połoŐonych przy uli-
cach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej 
i Wyszogrodzkiej, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta PłoŊsk” 
(uchwała nr XLVII/32/2002 z dnia 18 wrzeŌnia 
2002r. uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
PłoŊska dla terenów połoŐonych przy ulicach: 
19 Stycznia (działki: 874/1, 874/3, 874/4, 875), 
Mazowieckiej (działki: 964, 967, 968, 969/3, 
969/4, 969/5), Przemysłowej (działki: 991/4, 
991/7) i Wyszogrodzkiej (działka 1864/8), zwanņ 
dalej planem. 

2. Plan obejmuje 4 obszary o łņcznej powierzchni 
7,58ha: 

1) obszar pod nazwņ „19 Stycznia”, obejmujņ-
cy działki nr ewidencyjny: 874/1, 874/3, 874/4 
i 875 - pow. ok. 2,54ha; 

2) obszar pod nazwņ „Mazowiecka”, obejmu-
jņcy działki nr ewidencyjny: 964, 967, 968, 
969/3, 969/4, 969/5 - pow. ok. 2,31ha; 

3) obszar pod nazwņ „Przemysłowa”, obejmu-
jņcy działki nr ewidencyjny: 991/4 i 991/7 - 
pow. ok. 2,07ha; 

4) obszar pod nazwņ „Wyszogrodzka”, obej-
mujņcy działkň nr ewidencyjny: 1864/8 - 
pow. ok. 0,66ha 

§ 2. 

1. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) czňŌń graficzna planu, obejmujņca rysunki 
planu w skali 1:1000, stanowiņce załņczniki 
do niniejszej uchwały: 

a) załņcznik nr 1A obejmujņcy obszar  
„19 Stycznia”; 

b) załņcznik nr 1B obejmujņcy obszar „Ma-
zowiecka”; 

c) załņcznik nr 1C obejmujņcy obszar 
„Przemysłowa”; 

d) załņcznik nr 1D obejmujņcy obszar „Wy-
szogrodzka”; 

e) wyrys ze „Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta PłoŊsk ” (uchwała nr 

XLVII/32/2002 z dnia 18 wrzeŌnia 2002r. 
stanowiņcy załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, stanowiņce załņcznik Nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce załņcz-
nik Nr 4 do uchwały. 

2. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu 
zawarte w treŌci uchwały, stanowiņce tekst 
planu, który składa siň z siedmiu rozdziałów: 

I. Ustalenia ogólne; 

II. Ustalenia dotyczņce wszystkich obszarów 
objňtych zmianņ planu; 

III. Ustalenia szczegółowe dotyczņce terenów 
w obszarze „19 Stycznia”; 

IV. Ustalenia szczegółowe dotyczņce terenów 
w obszarze „Mazowiecka”; 

V. Ustalenia szczegółowe dotyczņce terenów 
w obszarze „Przemysłowa”; 

VI. Ustalenia szczegółowe dotyczņce terenów 
w obszarze „Wyszogrodzka”; 

VII. Ustalenia koŊcowe. 

§ 3. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

2. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejsza 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

3. ustawie - naleŐy przez to rozumień ustawň z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
nr 80 poz. 717 z póŎniejszymi zmianami); 

4. przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, a w szczególnoŌci: 

- Prawo ochrony Ōrodowiska, 

- Ustawa o odpadach, 

- Prawo wodne, 
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- Prawo budowlane, 

- Ustawa o drogach publicznych, 

- Ustawa o gospodarce nieruchomoŌciami, 

- Prawo o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikajņce z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, stosownie do art. 110 Kodeksu 
postňpowania administracyjnego; 

5. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek w skali 1:1 000, stanowiņcy integral-
nņ czňŌń planu i bňdņcy załņcznikiem nr 1 do 
uchwały; 

6. symbolu – naleŐy przez to rozumień symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji 
okreŌlony odpowiednio symbolem litero-
wym; 

7. terenie – naleŐy przez to rozumień teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji, dla którego 
obowiņzujņ ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczajņcymi oraz okreŌlony sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

8. wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń stosunku po-
wierzchni zabudowy na danej działce budow-
lanej, do powierzchni całkowitej tej działki; 

9. linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień liniň bňdņcņ granicņ pomiňdzy terenami 
o róŐnym sposobie uŐytkowania, zagospoda-
rowania lub róŐnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róŐnej funkcji), w tym równieŐ po-
miňdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowň; 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu, okreŌlajņcņ najmniejszņ dopusz-
czalnņ odległoŌń płaszczyzny elewacji nowo-
realizowanego obiektu od linii rozgraniczajņ-
cej terenu, krawňdzi jezdni, granicy działki lub 
innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominiňciem logii, balkonów, wykuszy wysu-
niňtych poza obrys budynku oraz elementów 
wejŌń do budynków (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeŊ) - 
o głňbokoŌci 1,5m i powierzchni zabudowy 
do 6,0m2; 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi prze-
waŐań na danym terenie - nie moŐe obejmo-
wań mniej niŐ 70% powierzchni zabudowy 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 

12. przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które nie moŐe 
przewaŐań na danym terenie - nie moŐe 
obejmowań wiňcej niŐ 30% powierzchni za-
budowy zlokalizowanych na tym terenie bu-
dynków; 

13. obiekcie obsługi technicznej - naleŐy przez to 
rozumień wszelkie obiekty i urzņdzenia tech-
niczne niezbňdne dla prawidłowego zaspoka-
jania potrzeb mieszkaŊców, w tym: wszelkie 
zagospodarowanie, zabudowň oraz urzņdze-
nia infrastruktury technicznej; 

14. maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nieprze-
kraczalnņ iloŌń kondygnacji naziemnych bu-
dynku lub nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego przy wejŌciu do budynku 
do najwyŐszego punktu przekrycia dachu; 

15. szkodliwym oddziaływaniu na Ōrodowisko - 
naleŐy przez to rozumień wszelkie przekracza-
jņce dopuszczalne wielkoŌci oddziaływanie na 
Ōrodowisko w szczególnoŌci dotyczņce wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania 
oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

16. terenie biologicznie czynnym - naleŐy przez to 
rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ urzņ-
dzonņ w sposób zapewniajņcy naturalnņ we-
getacjň, a takŐe 50% powierzchni tarasów i 
stropodachów z takņ nawierzchniņ, o po-
wierzchni nie mniejszej niŐ 10m2, oraz wodň 
powierzchniowņ na tym terenie; 

17. proekologicznych systemach cieplnych - na-
leŐy przez to rozumień systemy cieplne wyko-
rzystujņce: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energiň elektrycznņ, wia-
trowņ, słonecznņ, pompy cieplne, biomasň 
itp. 

18. usługach uciņŐliwych - naleŐy przez to rozu-
mień usługi zwiņzane z przedsiňwziňciami 
mogņcymi znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, wymagajņce sporzņdzenia raportu od-
działywania na Ōrodowisko lub dla których 
obowiņzek sporzņdzenia raportu moŐe byń 
wymagany na podstawie przepisów odrňb-
nych, za wyjņtkiem obiektów obsługi tech-
nicznej; 

19. usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to ro-
zumień; usługi handlu detalicznego, gastro-
nomii, rzemiosła nieuciņŐliwego (z wyłņcze-
niem warsztatów obsługi samochodów i sta-
cji paliw), administracji i bezpieczeŊstwa pu-
blicznego, łņcznoŌci, informacji, nauki i 
oŌwiaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
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ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-
ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyŐszych cha-
rakterze i stopniu uciņŐliwoŌci, których celem 
jest zaspokajanie potrzeb miejscowej ludno-
Ōci, a których funkcjonowanie: 

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

- nie powoduje przekroczenia Őadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciņŐliwych oddziaływaŊ na 
Ōrodowisko poza zajmowanym terenem 
inwestycji, w rozumieniu przepisów 
ochrony Ōrodowiska; 

- nie jest Ŏródłem uciņŐliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

- w Őaden inny sposób nie pogarsza warun-
ków uŐytkowania terenów sņsiadujņcych 
np. przez emisjň nieprzyjemnych zapa-
chów, dymów, składowania nieestetycz-
nych odpadów na otwartej powierzchni; 

20. klasie drogi - rozumie siň przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikajņcych z 
cech funkcjonalnych; 

21. terenach zieleni - rozumie siň przez to zespoły 
roŌlinnoŌci spełniajņce cele wypoczynkowe, 
zdrowotne, dydaktyczno-wychowawcze i es-
tetyczne, a w szczególnoŌci: parki, zieleŊce, 
zieleŊ na placach i ulicach, zieleŊ izolacyjnņ z 
wyłņczeniem terenów ogrodów działkowych; 

22. rewitalizacji – naleŐy przez to rozumień kom-
pleksowe działania na obszarze zdegradowa-
nej miejskiej zabudowy, zmierzajņce do po-
prawy jej stanu technicznego i i estetycznego 
a takŐe otoczenia oraz oŐywienia społecznego 
i gospodarczego tego obszaru; 

23. rozwiņzaniach o wysokim standardzie archi-
tektonicznym - naleŐy przez to rozumień roz-
wiņzania architektoniczno-budowlane charak-
teryzujņce siň: 

1) indywidualnņ formņ stylistycznņ bryły bu-
dynku i wysokņ jakoŌciņ materiałów wy-
koŊczeniowych 

2) kształtowaniem elewacji budynków w 
sposób urozmaicony – miňdzy innymi po-
przez stosowanie podziałów elewacji z 
udziałem otworów okiennych i drzwio-
wych, zróŐnicowania faktur materiałów 
wykoŊczeniowych, detalu architektonicz-
nego itp.. 

 

§ 4. 

Celem regulacji zawartych w planie jest okreŌle-
nie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5. wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

6. parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaŎ-
ników intensywnoŌci zabudowy; 

7. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

8. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9. sposobu i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów; 

10. stawek procentowych, na podstawie, których 
ustala siň jednorazowņ opłatň z tytułu wzro-
stu wartoŌci nieruchomoŌci na skutek uchwa-
lenia planu. 

§ 5. 

Na obszarze objňtym planem nie zachodzņ prze-
słanki do okreŌlenia: 

1. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; 

2. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŐe terenów nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz za-
groŐonych osuwaniem siň mas ziemnych; 

§ 6. 

1. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie ustaleŊ: 

1) granic obszaru objňtego planem; 
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2) linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) obowiņzujņcych i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy terenów; 

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i te-
renów komunikacji, okreŌlonych odpowied-
nio symbolem literowym i numerem wy-
róŐniajņcym je spoŌród innych terenów: 
MW, MN, AU, US.ZP, U.P, KS, ZP, E, KD i 
KDD. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące wszystkich obszarów 

objętych zmianą planu 

§ 7. 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów: 

Ustala siň nastňpujņce przeznaczenia terenów 
funkcjonalnych obszarów objňtych ustaleniami 
planu, oznaczonych odpowiednio symbolami 
przeznaczenia i wyznaczonymi liniami rozgrani-
czajņcymi, zgodnie z rysunkiem planu: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o niskim wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy (do 30%), oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW; 

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o niskim wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy (do 30%), oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN; 

3. tereny administracji i usług o Ōrednim wskaŎ-
niku intensywnoŌci zabudowy (do 50%), 
oznaczone na rysunku planu symbolem A.U; 

4. tereny usług sportu, wypoczynku i zieleni 
urzņdzonej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem US.ZP; 

5. tereny usług, składów, magazynów i produk-
cji o Ōrednim wskaŎniku intensywnoŌci zabu-
dowy (do 50%), oznaczone na rysunku planu 
symbolem U.P; 

6. tereny infrastruktury technicznej – obiekty i 
urzņdzenia elektroenergetyki, oznaczony na 
rysunku planu symbolem E; 

7. tereny zaplecza komunikacji samochodowej 
(parkingi), oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KS; 

8. tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZP; 

9. tereny dróg publicznych – oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KD; 

10. tereny dróg publicznych – drogi klasy dojaz-
dowej klasy D, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDD. 

§ 8. 

Ustalenia dotyczņce ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie tere-
nu pod wzglňdem funkcjonalnym i prze-
strzennym powinna uwzglňdniań: 

1) wymagania ładu przestrzennego, urbani-
styki i architektury; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3) wymagania ochrony przyrody; 

4) wymagania ochrony Ōrodowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeŊstwa ludzi i mienia; 

5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo 
własnoŌci; 

6) wymagania przepisów odrňbnych i norm 
polskich, w szczególnoŌci dotyczņcych 
okreŌlenia odległoŌci i warunków usytu-
owania elementów zagospodarowania te-
renu, w tym miňdzy innymi: 

a) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań budynki i ich sytuowanie; 

b) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich sytu-
owanie. 

2. Zachowanie utrwalonych elementów zago-
spodarowania przestrzennego, w tym układu 
drogowego i trwałej zabudowy z moŐliwoŌciņ 
jej przebudowy, rozbudowy i wymiany oraz 
uzupełnienia terenów w granicach wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi o brakujņce 
elementy zagospodarowania, zgodnie z usta-
leniami szczegółowymi zawartymi w ROZ-
DZIALE III; 

3. Zapewnienie powiņzania funkcjonalnego i 
komunikacyjnego z regionem, przyległymi te-
renami usługowo – mieszkaniowymi na tere-
nie miasta PłoŊsk oraz drogami krajowymi nr 
7, 10 i 50 oraz drogņ wojewódzkņ nr 632 po-
przez układ istniejņcych i planowanych dróg 
publicznych; 

4. Przy zagospodarowaniu terenów koniecznoŌń 
uwzglňdnienia ustaleŊ zawartych w „Miej-
skim Programie Rewitalizacji na lata 2009 - 
2015” - uchwała Rady Miejskiej w PłoŊsku nr 
L/283/09 z dnia 28 maja 2009r.; 
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5. Przekształcenie wskazanych w planie terenów 

w kierunku zgodnym z jego ustaleniami; 

6. Sytuowanie budynków w odległoŌci wyzna-
czonej na rysunku planu obowiņzujņcņ lub 
nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, a pozosta-
łych obiektów zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami odrňbnymi; 

7. Nowņ zabudowň naleŐy kształtowań w nawiņ-
zaniu do istniejņcej zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, zachowań ukształtowane linie 
zabudowy, nawiņzywań gabarytami, formņ, 
detalem architektonicznymi i kolorystykņ do 
istniejņcych obiektów; 

8. Zachowanie skali i charakteru sņsiedniej za-
budowy; 

9. Działania porzņdkujņce w zakresie ujednoli-
cenia elementów przestrzeni (wyposaŐenie i 
oŌwietlenie ulic, ogrodzenia, zieleŊ, mała ar-
chitektura); 

10. Zakaz wykonywania ogrodzeŊ z prefabryko-
wanych elementów betonowych, stali Őebro-
wanej i odpadów poprodukcyjnych; 

11. Wjazdy, wejŌcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleŐy wykonań 
z trwałych, drobnowymiarowych elementów 
rozbieralnych (np. płyty chodnikowe, kostka 
brukowa); 

12. KaŐda działka budowlana musi mień dostňp 
do drogi publicznej. Za dostňp do drogi pu-
blicznej uwaŐa siň takie ukształtowanie działki 
budowlanej, które umoŐliwia prawidłowy 
wjazd na działkň budowlanņ z terenu drogi 
publicznej bezpoŌrednio, poprzez drogi we-
wnňtrzne, lub w inny sposób zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi z zakresu gospodarki nie-
ruchomoŌciami, warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadań budynki i ich usy-
tuowanie oraz warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie; 

13. Obiekty i urzņdzenia na kaŐdym terenie funk-
cjonalnym naleŐy realizowań w sposób zgod-
ny z ustaleniami planu w zakresie warunków, 
zasad i standardów kształtowania zabudowy, 
przepisami okreŌlonymi dla poszczególnych 
terenów funkcjonalnych, przepisami odrňb-
nymi i zasadami współŐycia społecznego; 

14. Wszelkie niezbňdne dla prawidłowego funk-
cjonowania miasta obiekty i urzņdzenia, a w 
szczególnoŌci: obiekty obrony cywilnej, ra-
townictwa, bezpieczeŊstwa paŊstwa, obiekty 
obsługi technicznej miasta, urzņdzenia melio-
racji, drogi wewnňtrzne, place publiczne, ciņgi 
pieszo-jezdne, ciņgi piesze, ŌcieŐki rowerowe 

moŐna realizowań na kaŐdym terenie funkcjo-
nalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu 
z zakresu warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy, przepisami odrňb-
nymi i zasadami współŐycia społecznego. 
Wszelkie zagospodarowanie i zabudowň na-
leŐy wykonywań w sposób zapewniajņcy 
prawidłowņ eksploatacjň tych obiektów i 
urzņdzeŊ. 

§ 9. 

Ustalenia dotyczņce ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego: 

1. Zakaz lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ oraz 
prowadzenia działalnoŌci usługowej zwiņza-
nej z gospodarkņ odpadami nie pochodzņcy-
mi z własnej produkcji; 

2. Zakaz lokalizacji (z wyłņczeniem terenów 
oznaczonych symbolami U.P) przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, dla których sporzņdzenie raportu oddzia-
ływania na Ōrodowisko jest lub moŐe byń 
wymagane, okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych, za wyjņtkiem dróg oraz sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej; 

3. Zakaz lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ oraz 
prowadzenia działalnoŌci usługowej, mogņ-
cych powodowań przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego poza terenem 
działki budowlanej, do której inwestor posia-
da tytuł prawny; 

4. Zakaz odprowadzania Ōcieków do gruntu, 
cieków wodnych, wód powierzchniowych i do 
urzņdzeŊ melioracyjnych. Odprowadzenie 
Ōcieków sanitarnych do miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza siň roz-
wiņzaŊ tymczasowych - lokalizacji bezodpły-
wowych szamb; 

5. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszcze-
niem wycinki jedynie pod inwestycje liniowe 
infrastruktury technicznej lub ze wzglňdu 
bezpieczeŊstwa; 

6. Obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony 
Ōrodowiska unieszkodliwiania odpadów – se-
lekcjň i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urzņdzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjňtym w gospo-
darce komunalnej miasta; 

7. Ochronň istniejņcych cieków wodnych i urzņ-
dzeŊ melioracyjnych z zapewnieniem budowy 
przepustów pod projektowanymi drogami. 
Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ, 
przykryciem, przekroczeniem drogami lub li-
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niowymi urzņdzeniami infrastruktury tech-
nicznej rowów naleŐy przeprowadzań w poro-
zumieniu i na warunkach zarzņdcy urzņdzeŊ 
melioracyjnych; 

8. Obowiņzek stosowania w nowych i przebu-
dowywanych obiektach, proekologicznych 
systemów cieplnych, które nie powodujņ 
emisji szkodliwych substancji do Ōrodowiska; 

9. Ochronň i utrzymanie w maksymalnym stop-
niu istniejņcych zadrzewieŊ, zakrzewieŊ, grup 
zieleni i pojedynczych drzew oraz odtworze-
nia zieleni w miejscach koniecznego jej usu-
niňcia, przy uwzglňdnieniu podstawowej 
funkcji terenów. W przypadku niezbňdnej wy-
cinki drzew -- wprowadzanie nasadzeŊ, które 
zrekompensujņ ubytki w drzewostanie. 

10. Ochronň i otoczenie opiekņ starodrzewu (oka-
załych, starych drzew lub zespołów i grup 
drzew i krzewów o wysokiej wartoŌci przy-
rodniczej i krajobrazowej, wystňpujņcych np. 
przy zagrodach, drogach, ciekach wodnych 
itp.); 

11. Przeznaczenie nieutwardzonej powierzchni 
terenu działek budowlanych na urzņdzenie 
zieleni: zadrzewienia, zakrzewienia, grupy zie-
leni, pojedyncze drzewa oraz zieleŊ niska; 

12. Minimalny udział terenów biologicznie czyn-
nych w powierzchni kaŐdej działki budowlanej 
został okreŌlony w ustaleniach dla poszcze-
gólnych terenów. 

§ 10. 

Ustalenia dotyczņce ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

1. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala siň 
ochronň zabytków archeologicznych - stanowi-
ska archeologiczne na terenach okreŌlonych na 
rysunku planu specjalnym symbolem (dotyczy 
obszarów: „19 Stycznia” i „Mazowiecka”); 

Na obszarze ww. stanowisk ustala siň: 

a) Obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszenia właŌciwemu organowi – uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiņŐņcych siň z wy-
konywaniem prac ziemnych; 

b) Obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urzņdzeŊ wodnych i regulacji wód; 

 

c) Obowiņzek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzajņcej finansowań roboty budowla-
ne) badaŊ archeologicznych oraz wykonania 
ich dokumentacji; 

d) Przed rozpoczňciem badaŊ archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie. 

§ 11. 

Ustalenia dotyczņce wymagaŊ wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. Przestrzenie publiczne, niezbňdne dla prawi-
dłowego funkcjonowania miasta, moŐna kształ-
towań w sposób zgodny z ustaleniami planu z 
zakresu warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy, z obowiņzujņcymi przepi-
sami odrňbnymi i z zasadami współŐycia spo-
łecznego; 

2. OkreŌla siň zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam w 
liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych; 

2) zakaz malowania informacji reklamowych 
bezpoŌrednio na dachach i Ōcianach bu-
dynków i ogrodzeniach; 

3) zakaz umieszczania reklam w miejscach i 
w sposób zastrzeŐony dla znaków drogo-
wych lub w sposób utrudniajņcy ich od-
czytanie oraz na elewacjach budynków w 
sposób zakłócajņcy kompozycjň elewacji; 

4) zakaz umieszczania reklam w sposób 
stwarzajņcy utrudnienia w komunikacji ko-
łowej, pieszej i rowerowej; 

5) zakaz umieszczania reklam na drzewach i 
na terenach zieleni, z wyjņtkiem tablic i 
znaków informacyjnych zwiņzanych z 
funkcjņ terenu; 

6) zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych o po-
wierzchni przekraczajņcej 2m² na jeden 
znak lub reklamň; 

7) zakaz realizacji na budynkach reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych o po-
wierzchni przekraczajņcej 2m² na jeden 
znak lub reklamň; 

8) reklama i znaki informacyjno - plastyczne 
na obiektach kubaturowych nie powinny 
utrudniań uŐytkowania obiektów i prze-
strzeni; 
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9) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzchni 
wiňkszej niŐ 0,5m² wymaga uzgodnienia z 
właŌciwymi organami Urzňdu Miasta; 

10) właŌciciel reklamy lub znaku informacyj-
no-plastycznego zobowiņzany jest do 
utrzymania go w naleŐytym stanie tech-
nicznym i estetycznym. 

§ 12. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji: 

Dla terenów dróg publicznych, ustala siň: 

1. Przeznaczenie - urzņdzenie dróg publicznych; 

2. MoŐliwoŌń poprowadzenia w obrňbie linii roz-
graniczajņcych dróg, elementów infrastruktury 
technicznej, które nie spowodujņ zmniejszenia 
trwałoŌci obiektów drogowych i nie bňdņ sta-
nowiń zagroŐenia bezpieczeŊstwa ruchu dro-
gowego (w tym oŌwietlenia ulicznego oraz hy-
drantów przeciwpoŐarowych); 

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

4. Pozostawienie przynajmniej 5% powierzchni 
terenu dróg jako terenu biologicznie czynnego; 

5. Tereny dróg muszņ byń oŌwietlone w sposób 
właŌciwy dla klasy drogi; 

6. Docelowo wyposaŐenie w kanalizacjň deszczo-
wņ. Tereny znajdujņce siň w zasiňgu systemu 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej mu-
szņ byń wyposaŐone w tň kanalizacjň a zrzuty 
wód opadowych powinny posiadań urzņdzenia 
podczyszczajņce; 

7. Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala 
siň koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych, sieci 
gazowej, sieci wodociņgowej, sieci kanalizacyj-
nej, linii telekomunikacyjnej itp.), dróg i rowów 
melioracyjnych. Wszelkie działania z nimi zwiņ-
zane naleŐy wykonywań w porozumieniu i na 
zasadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

8. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

 

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów  

w obszarze „19 Stycznia” 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
i sposobów ich zagospodarowania 

§ 13. 

Dla terenu istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

1 MW - pow. ok. 0,10ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na zabu-
dowň mieszkaniowņ wielorodzinnņ, (adapta-
cja istniejņcego budynku) o niskim wskaŎniku 
intensywnoŌci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi podsta-
wowe, jako uzupełnienie funkcji mieszkanio-
wej, realizowane, jako wbudowane w bryłň 
budynku; 

3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-
szņcych, takich jak; miejsca postojowe dla 
samochodów, infrastruktura techniczna, doj-
Ōcia, dojazdy i mała architektura, bez moŐli-
woŌci realizacji obiektów kubaturowych; 

4. Zakaz lokalizacji naziemnych stacji telefonii, 
stacji radiowych i wolnostojņcych masztów 
antenowych; 

5. Teren naleŐy traktowań, jako teren przezna-
czony pod zabudowň mieszkaniowņ, w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska, okre-
Ōlajņcych dopuszczalny poziom hałasu; 

6. Powierzchnia biologicznie czynna ma stano-
wiń min. 25% powierzchni działki budowlanej; 

7. Na terenie musi byń zlokalizowane miejsce 
(np. jako wbudowane w budynek lub jako 
osłoniňte, zadaszone, na wydzielonych placy-
kach gospodarczych, z zapewnionņ obsługņ 
komunikacyjnņ) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów: 

8. Dla istniejņcego budynku ustala siň moŐli-
woŌń rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i 
remontu pod warunkiem zachowania jego 
gabarytów oraz geometrii i pokrycia dachu, z 
zachowaniem ustaleŊ niniejszego planu; 

9. Obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ o wysokim 
standardzie architektonicznym; 
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10. Przy zagospodarowaniu terenu - koniecznoŌń 

uwzglňdnienia istniejņcych elementów infra-
struktury technicznej (napowietrzna linia elek-
troenergetyczna NN, sień kanalizacyjna, linia 
telekomunikacyjna). Wszelkie działania z nimi 
zwiņzane naleŐy wykonywań w porozumieniu 
i na zasadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

11. Obsługa komunikacyjna docelowo poprzez 
teren 1 KD (fragment skrzyŐowania na ob-
wodnicy miejskiej, planowanej wzdłuŐ za-
chodniej granicy obszaru) oraz drogi na tere-
nie 1 A.U. Do czasu realizacji w/w skrzyŐowa-
nia i układu dróg na terenie 1 A.U obsługa 
komunikacyjna poprzez istniejņcy układ ko-
munikacyjny, z włņczeniem do ulicy 19 Stycz-
nia; 

12. Potrzeby parkingowe naleŐy realizowań wy-
łņcznie na terenie, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; 

13. NaleŐy zapewniń minimalnie 1 miejsce par-
kingowe na 1 lokal mieszkalny; 

14. Dla towarzyszņcych funkcji usługowych obo-
wiņzek zapewnienia jako minimum: 

a) 1 miejsce parkingowe na 30m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług innych, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niŐ w iloŌci okreŌlonej w 
punktach: a, b lub c; 

15. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu 1 MW ustala siň w wysokoŌci 10%. 

§ 14. 

Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

1 A.U - pow. ok. 1,83ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - na realizacjň 
obiektów administracji oraz usług w zakresie 
oŌwiaty, kultury, gastronomii oraz handlu, o 
Ōrednim wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce terenów na reali-
zacjň miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w powiņzaniu z zieleniņ urzņdzo-
nņ; 

3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-
szņcych funkcji podstawowej takich jak; gara-
Őe, infrastruktura techniczna, dojŌcia i dojazdy 
i mała architektura; 

4. Dopuszcza siň moŐliwoŌń utrzymania funkcji 
mieszkaniowej na działce nr 875; 

5. Dla istniejņcych budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub uzupeł-
niajņcym ustala siň moŐliwoŌń rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontu z zacho-
waniem ustaleŊ niniejszego planu, w tym 
ustalonych linii zabudowy: 

6. Dla istniejņcych budynków o funkcji innej niŐ 
przeznaczenie podstawowe lub uzupełniajņce 
ustala siň moŐliwoŌń przebudowy i remontu; 
obowiņzuje zakaz ich rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy; 

7. Zakaz lokalizacji naziemnych stacji telefonii, 
stacji radiowych i wolnostojņcych masztów 
antenowych; 

8. Teren naleŐy traktowań, jako teren przezna-
czony pod zabudowň mieszkaniowņ, w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska, okre-
Ōlajņcych dopuszczalny poziom hałasu; 

9. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņzek 
zneutralizowania substancji ropopochodnych 
lub chemicznych w ramach terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

10. Obowiņzek zapewnienia miejsca, (jako wbu-
dowanego w budynek, z zapewnionņ obsługņ 
komunikacyjnņ) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

11. Przy zagospodarowaniu terenu naleŐy 
uwzglňdniń istniejņce zadrzewienia i zakrze-
wienia (w szczególnoŌci drzewa tworzņce zie-
lone szpalery). W przypadku realizacji nowej 
zabudowy wycinkň drzew naleŐy ograniczyń 
do niezbňdnego minimum; 

12. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcego stanowiska ar-
cheologicznego. Wszelkie działania naleŐy 
prowadziń w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i w oparciu o usta-
lenia zawarte w § 10; 

13. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcych elementów infra-
struktury technicznej (napowietrzna linia elek-
troenergetyczna NN, sień kanalizacyjna, sień 
wodociņgowa, linia telekomunikacyjna).  
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Wszelkie działania z nimi zwiņzane naleŐy wy-
konywań w porozumieniu i na zasadach usta-
lonych z zarzņdcņ sieci; 

14. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biologicz-
nie czynnej; 

15. WskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – maksi-
mum 50% powierzchni działki; 

16. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulic i 
sņsiednich terenów w odległoŌci 5,0, 8,0 i 
20,0m od linii rozgraniczajņcej terenu, zgod-
nie z rysunkiem planu. W pozostałych przy-
padkach obowiņzujņ ustalenia zawarte w 
przepisach odrňbnych; 

17. Realizacja zabudowy w dwóch zespołach, z 
pozostawieniem pasa terenu o szerokoŌci 
32,0m przeznaczonego na komunikacjň i 
miejsca postojowe; 

18. Adaptacja istniejņcej zabudowy, rozbudowa, 
modernizacja, przebudowa oraz realizacja 
nowych obiektów o wysokoŌci maksimum 
12,0m od poziomu istniejņcego terenu do 
najwyŐszego punktu pokrycia, nachyleniu po-
łaci dachowych od 40° do 45° i poziomie po-
sadowienia posadzki parteru maksimum 0,60 
m nad poziom terenu przy wejŌciu do budyn-
ku. 

19. Zabudowa garaŐowa i gospodarcza moŐe byń 
realizowana jako wolnostojņca, wbudowana 
lub zespolona z bryłņ budynku usługowego; 

20. Obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

21. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane, 
przy czym: 

a) powierzchnia wydzielanej działki nie moŐe 
byń mniejsza niŐ 0,20ha; 

b) kņt połoŐenia granic wydzielanej działki w 
stosunku do przyległego pasa drogowego, 
nie moŐe byń mniejszy niŐ 700; 

c) szerokoŌń frontu wydzielanej działki, nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 20m; 

d) szerokoŌń dróg wewnňtrznych dla obsługi 
wydzielanych działek nie moŐe byń mniej-
sza niŐ 10 m w liniach rozgraniczajņcych; 

22. Obsługa komunikacyjna docelowo poprzez 
teren 1 KD (fragment skrzyŐowania na ob-
wodnicy miejskiej, planowanej wzdłuŐ za-
chodniej granicy obszaru) oraz drogi na tere-
nie 1 A.U. Do czasu realizacji w/w skrzyŐowa-
nia i układu dróg na terenie 1 A.U obsługa 
komunikacyjna poprzez istniejņcy układ ko-

munikacyjny, z włņczeniem do ulicy 19 Stycz-
nia; 

23. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjono-
waniem obiektów usługowych; 

24. Miejsca postojowe dla samochodów naleŐy 
zagospodarowań, jako „zielone parkingi”,  
z nie mniej niŐ jednym drzewem na kaŐde  
4 miejsca postojowe; 

25. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapewnie-
nia, jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług handlu; 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług administracji 
(biura, urzňdy, banki, sale konferencyjne); 

d) 10 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
uŐytkowych usług kultury; 

e) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych nie mniej jednak niŐ w iloŌci 
okreŌlonej w punktach: a, b, c lub d; 

26. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzenia o wysokoŌci 
do 1,60m, jako aŐurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczajņcej terenu, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłņczeniem ogro-
dzeŊ betonowych, stali Őebrowanej i odpa-
dów poprodukcyjnych); 

27. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenu 1 A.U ustala siň w wysokoŌci 10%. 

§ 15. 

Dla terenu usług, składów, magazynów i produk-
cji, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 U.P - pow. ok. 0,34 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu na realizacjň usług, 
składów, magazynów i produkcji o Ōrednim 
wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Utrzymanie istniejņcego zagospodarowania 
terenu, z dopuszczeniem modernizacji, prze-
budowy i budowy nowych obiektów zgodnie 
z ustaleniami planu; 

3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-
szņcych funkcji podstawowej, takich jak; ga-
raŐe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodarcze, 
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dojŌcia, dojazdy, ogrodzenia i mała architek-
tura; 

4. Zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej; 

5. Dla istniejņcych budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub uzupeł-
niajņcym ustala siň moŐliwoŌń rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontu z zacho-
waniem ustaleŊ niniejszego planu, w tym 
ustalonych linii zabudowy; 

6. UciņŐliwoŌń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska nie 
moŐe wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleŐy uwzglňdniń przepisy 
odrňbne, miňdzy innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa ww. zabudowy; 

7. Zakaz lokalizacji naziemnych stacji telefonii, 
stacji radiowych i wolnostojņcych masztów 
antenowych; 

8. Wymagana lokalizacja inwestycji o niskiej 
wodochłonnoŌci, nowoczesnych technolo-
giach i małņ iloŌciņ odpadów i Ōcieków; 

9. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņzek 
zneutralizowania substancji ropopochodnych 
lub chemicznych w ramach terenu do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

10. Obowiņzek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek lub jako osłoniňte, za-
daszone, na wydzielonym placyku gospodar-
czym, z zapewnionņ obsługņ komunikacyjnņ) 
na pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

11. Zagospodarowanie minimum 15% powierz 
chni działki budowlanej jako biologicznie 
czynnej; 

12. WskaŎnik intensywnoŌci zabudowy - maksi-
mum 50% powierzchni działki; 

13. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoŌci 
5,0 m od linii rozgraniczajņcej terenu, zgodnie 
z rysunkiem planu. W pozostałych przypad-
kach obowiņzujņ ustalenia zawarte w przepi-
sach odrňbnych; 

14. MoŐliwoŌń rozbudowy, nadbudowy, przebu-
dowy i remontu istniejņcej zabudowy z za-
chowaniem ustaleŊ niniejszego planu; 

15. MoŐliwoŌń realizacji nowej zabudowy usłu-
gowej lub produkcyjnej o maksymalnej wy-
sokoŌci 12,0 m od poziomu terenu do naj-
wyŐszego punktu pokrycia i poziomie posa-

dowienia posadzki parteru maksimum 0,60 m 
nad poziom terenu przy wejŌciu do budynku; 

16. Przy zagospodarowaniu terenu ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcej stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV; 

17. Przy zagospodarowaniu terenów ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN, sień 
wodociņgowa, sień kanalizacyjna, linia tele-
komunikacyjna). Wszelkie działania z nimi 
zwiņzane naleŐy wykonywań w porozumieniu 
i na zasadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

18. Przy lokalizacji zabudowy koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15 kV wraz z obszarem 
jej oddziaływania (zgodnie z rysunkiem pla-
nu). W obszarze oddziaływania w/w linii 
(obejmujņcym pas terenu o szerokoŌci 6,0m 
w obie strony od osi linii) obowiņzuje zakaz 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowň gospodarczņ i garaŐe do-
puszcza siň po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zarzņdcy sieci. Ustalenia niniejsze tracņ moc z 
chwilņ likwidacji lub zmiany przebiegu w/w 
linii; 

19. Obsługa komunikacyjna docelowo poprzez 
teren 1 KD (fragment skrzyŐowania na ob-
wodnicy miejskiej, planowanej wzdłuŐ za-
chodniej granicy obszaru) oraz drogi na tere-
nie 1 A.U. Do czasu realizacji w/w skrzyŐowa-
nia i układu dróg na terenie 1 A.U obsługa 
komunikacyjna poprzez istniejņcy układ ko-
munikacyjny, z włņczeniem do ulicy 19 Stycz-
nia; 

20. Obowiņzek zapewnienia w ramach terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc 
postojowych zwiņzanych z funkcjņ terenu. 

21. Dla funkcji usługowych i produkcyjnych obo-
wiņzek zapewnienia, jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 powierz-
chni uŐytkowej usług handlu; 

b) 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierz-
chni uŐytkowej usług; 

c) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 zatru-
dnionych 

nie mniej jednak niŐ w iloŌci okreŌlonej dla 
w/w funkcji; 

22. Miejsca postojowe dla samochodów naleŐy 
zagospodarowań, jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niŐ jednym drzewem na kaŐde  
4 miejsca postojowe; 
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23. Ogrodzenia - o wysokoŌci do 1,80m, jako aŐu-

rowe, realizowane w linii rozgraniczajņcej te-
renu, wykonane z trwałych materiałów (z wy-
łņczeniem ogrodzeŊ betonowych, stali Őe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

24. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenu 1 U.P, ustala siň w wysokoŌci 10%. 

§ 16. 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia i sposobów 
zagospodarowania terenów przeznaczonych w 
planie na cele komunikacji kołowej (KD) - ROZ-
DZIAŁ III, § 20. 

§ 17. 

Ustalenia dotyczņce wymagaŊ wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. Zachowanie charakteru terenu 1 A.U jako 
ogólnodostňpnej przestrzeni publicznej z funk-
cjņ usług administracji (siedziba Urzňdu Gmi-
ny) jako dominujņcņ; 

2. Nadanie charakteru otwartej przestrzeni pu-
blicznej terenom pomiňdzy zespołami zabudo-
wy (wyznaczonymi przez nieprzekraczalne linie 
zabudowy) na terenie 1 A.U - w formie placu z 
ulicņ, parkingami z zieleniņ urzņdzonņ i małņ 
architekturņ, w powiņzaniu z sņsiednimi tere-
nami usług i administracji; 

3. Dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji na terenie  
1 A.U funkcji usługowej o charakterze czaso-
wym, takiej jak: pikniki, wystawy, kiermasze, 
pokazy, plenery, widowiska, spektakle itp 

4. Zaleca siň zagospodarowanie zespołu terenów 
1 A.U, 1 KD i 1 U.P (w tym realizacjň zabudowy) 
w oparciu o kompleksowy projekt architekto-
niczno –urbanistyczny. 

5. Obowiņzujņ ustalenia zawarte w ROZDZIALE II, 
§ 11 niniejszego planu. 

§ 18. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji. 

Jako element sieci komunikacji drogowej ustala 
siň teren dróg publicznych, wyznaczony liniami 
rozgraniczajņcymi i oznaczony symbolem: 

1. KD – teren dróg publicznych; 

§ 19. 

Dla terenu dróg publicznych, ustala siň: 

1. Jako rozwiņzanie docelowe powiņzanie układu 
komunikacyjnego na terenie objňtym planem z 
zewnňtrznym układem komunikacyjnym. 

2. Obsługa komunikacyjna terenu objňtego pla-
nem poprzez zapewnienie połņczenia w postaci 
skrzyŐowania z obwodnicņ miejskņ planowanņ 
wzdłuŐ zachodniej granicy, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

3. Do czasu realizacji skrzyŐowania na planowanej 
obwodnicy miejskiej obsługa komunikacyjna 
poprzez istniejņcy układ komunikacyjny, z włņ-
czeniem do ulicy 19 Stycznia; 

4. Obowiņzujņ ustalenia zawarte w ROZDZIALE II, 
§ 12. niniejszego planu; 

5. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 20. 

Dla terenu dróg publicznych, oznaczonego sym-
bolem: 

1 KD - pow. ok. 0,25ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

- realizacja skrzyŐowania na planowanej ob-
wodnicy miejskiej; 

- realizacja fragmentu drogi dojazdowej do 
obsługi mostu (rzeka Płonka); 

2. CzňŌń terenu nie wykorzystana na cele wymie-
nione w pkt 1 moŐe byń przeznaczona na reali-
zacjň miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych i zieleŊ urzņdzonņ; 

3. Dopuszcza siň moŐliwoŌń wykorzystania drogi 
dojazdowej do obsługi mostu na rzece Płonce 
(we fragmencie realizowanej w ramach terenu 
1 KD) do obsługi komunikacyjnej przyległego 
terenu 1 A.U, w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarzņdcņ w/w drogi; 

4. SzerokoŌń jezdni drogi dojazdowej jako nie 
mniejszņ niŐ 3,5m a w przypadku obsługi przy-
ległego terenu 1A.U - jako nie mniejszņ niŐ 
6,0m; 

5. Obowiņzujņ ustalenia zawarte w ROZDZIALE II, 
§ 12 niniejszego planu; 

6. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcego stanowiska arche-
ologicznego. Wszelkie działania naleŐy prowa-
dziń w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków i w oparciu o ustalenia zawar-
te w § 10; 

7. Przy zagospodarowaniu terenu obowiņzek 
uwzglňdnienia istniejņcej zieleni; 
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8. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procentowej, 

słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z  
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 21. 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz 
tereny dróg wewnňtrznych i ewentualnych ciņgów 
pieszo-jezdnych moŐna równieŐ wydzielań i kształ-
towań w zaleŐnoŌci od potrzeb, na terenach funk-
cjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie z 
ustaleniami planu i przepisami odrňbnymi. W 
istniejņcej zabudowie dopuszcza siň wewnňtrzne 
drogi dojazdowe o szerokoŌci 6,0 i 8,0m w liniach 
rozgraniczajņcych. Dojazd do maksimum trzech 
działek budowlanych dopuszcza siň drogņ o sze-
rokoŌci 6,0m w liniach rozgraniczajņcych. 

§ 22. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu infrastruktury technicznej: 

Ustala siň zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejņce i 
projektowane ustala siň, jako docelowe wy-
posaŐenie terenu w sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektroenergetycznņ, 

e) gazowņ, 

f) telekomunikacyjnņ. 

2. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturň technicznņ, z moŐliwoŌciņ jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej naleŐy wykonywań, jako podziemne, 
od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w grani-
cach linii rozgraniczajņcych ulic, w uzgodnie-
niu z zarzņdcņ ulic i pod warunkiem zacho-
wania innych ustaleŊ planu oraz przepisów 
odrňbnych. W szczególnych przypadkach do-
puszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej na terenach nie przeznaczo-
nych na cele publiczne, po uprzednim uzy-
skaniu zgody i na warunkach ustalonych z 
właŌcicielem gruntu; 

4. Realizacja poszczególnych urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej musi byń poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu tech-
nicznego uwzglňdniajņcego wzajemne wy-
magane odległoŌci miňdzy sieciami, który za-
kłada kompleksowe wyposaŐenie poszcze-

gólnych ulic (przewidziane w planie elementy 
infrastruktury technicznej, nawierzchnie, 
chodniki, oŌwietlenie) przekazywanych do 
uŐytkowania; 

5. Zaopatrzenie w wodň (w tym takŐe dla celów 
przeciwpoŐarowych) z istniejņcej w sņsiedz-
twie sieci wodociņgowej, na warunkach usta-
lonych z zarzņdca sieci. KaŐda działka musi 
posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐliwia-
jņce pobór wody zgodny z funkcjņ i sposo-
bem zagospodarowania działki; 

6. Odprowadzenie Ōcieków poprzez planowanņ 
w drogach sień kanalizacji sanitarnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej w spo-
sób zapewniajņcy odprowadzenie Ōcieków 
sanitarnych w stopniu wystarczajņcym dla 
obsługi funkcji, sposobu zagospodarowania i 
rodzaju zabudowy, na warunkach ustalonych 
z zarzņdcņ sieci. 

7. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 
Ōmieci w sposób i na warunkach okreŌlonych 
indywidualnie przez miejskie słuŐby komu-
nalne; 

8. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
Ōcieków zwiņzanych z usługami i produkcjņ 
naleŐy uzgodniń na etapie projektu inwestycji 
z właŌciwymi słuŐbami ochrony Ōrodowiska i 
ochrony sanitarnej (SANEPID), w porozumie-
niu z miejskimi słuŐbami komunalnymi; 

9. Gospodarka odpadami – koniecznoŌń segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych 
działek (naleŐy przewidzień miejsca na po-
jemniki, zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ odpa-
dów) oraz zorganizowany ich wywóz na speł-
niajņce wymogi ochrony Ōrodowiska składo-
wisko, w sposób zgodny z przepisami odrňb-
nymi na zasadach okreŌlonych indywidualnie 
przez miejskie słuŐby komunalne; 

10. Odprowadzenie wód opadowych (w tym tak-
Őe z terenów dróg, parkingów i placów posto-
jowych) docelowo do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, na warunkach ustalo-
nych z zarzņdcņ sieci lub w inny sposób, 
zgodny z obowiņzujņcymi przepisami; 

11. Obowiņzek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza siň tymczasowe 
studnie chłonne lub inne rozwiņzania tech-
niczne zgodne z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi (w tym zrzut Ōcieków opadowych 
do sieci kanalizacji ogólnospławnej); 
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12. Zrzuty wód deszczowych wyposaŐone w 

urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach. 

13. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
byń podłņczone do sieci elektroenergetycznej 
w sposób umoŐliwiajņcy pobór energii elek-
trycznej zgodnie z funkcjņ i sposobem zago-
spodarowania działki; 

14. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ i oŌwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasilane 
z istniejņcych oraz nowych stacji transforma-
torowych, zgodnie z indywidualnymi warun-
kami właŌciwego zarzņdcy sieci; 

15. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napiňcia NN w liniach rozgraniczajņcych dróg 
(w porozumieniu z zarzņdcņ drogi) a zasilanie 
obiektów odbywań siň bňdzie poprzez złņcza 
kablowe z układami pomiarowymi umiesz-
czonymi w granicach działki; 

16. Przy zagospodarowaniu terenów koniecznoŌń 
uwzglňdnienia przebiegu istniejņcych linii 
elektroenergetycznych 15 kV wraz z obszarem 
ich oddziaływania, zgodnie z rysunkiem planu 
i w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ sieci. 
W obszarze oddziaływania w/w linii (obejmu-
jņcym pas terenu o szerokoŌci 6,0m w obie 
strony od osi linii) obowiņzuje zakaz lokaliza-
cji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowň gospodarczņ i garaŐe dopuszcza 
siň po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracņ mocz chwilņ li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

17. Adaptacja istniejņcej oraz moŐliwoŌń lokaliza-
cji nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 U.P; 

18. Jako rozwiņzanie docelowe - realizacja no-
wych odcinków sieci elektroenergetycznej, ja-
ko podziemne linie kablowe, w liniach roz-
graniczajņcych wyznaczonych w planie dróg 
publicznych; 

19. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
posiadań indywidualne lub zbiorcze Ŏródła 
ciepła umoŐliwiajņce prawidłowe uŐytkowa-
nie zgodne z funkcjņ i sposobem zagospoda-
rowania działki, z zastosowaniem wysoko-
sprawnych, proekologicznych rozwiņzaŊ. Za-
leca siň wykorzystanie energii elektrycznej, 
gazu lub oleju; 

20. Dopuszcza siň realizacjň sieci gazowych Ōred-
niego i niskiego ciŌnienia, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

21. Gazyfikacja przez przedsiňbiorstwo gazowni-
cze bňdzie moŐliwa, jeŌli zaistniejņ techniczne 
i ekonomiczne warunki budowy odcinków 

sieci gazowych. W przypadku braku moŐliwo-
Ōci budowy odcinków sieci gazowych, zgod-
nie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne, 
gazyfikacja terenu moŐe byń realizowana na 
warunkach okreŌlonych w odrňbnych umo-
wach zawartych pomiňdzy przedsiňbior-
stwem gazowniczym i odbiorcņ; 

22. Zabezpieczenie w łņcza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez róŐnych opera-
torów - poprzez sień kablowņ, jako rozwiņza-
nie docelowe i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

23. Zabezpieczenie awaryjnej łņcznoŌci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczņ-
cych spraw obronnoŌci kraju i ochrony lud-
noŌci. 

24. Docelowo ustala siň moŐliwoŌń realizacji in-
nych elementów infrastruktury technicznej, 
np. systemów Ōwiatłowodowych. 

§ 23. 

Ustalenia dotyczņce sposobu i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytko-
wania terenów: 

1. Plan nie dopuszcza, innego niŐ jest to w nim 
okreŌlone, tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów ziele-
ni; 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŐna je tymczasowo uŐytkowań w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów  

w obszarze „Mazowiecka” 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
i sposobów ich zagospodarowania: 

§ 24. 

Dla terenu usług, handlu, składów, magazynów i 
produkcji, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 

2 U.P - pow. ok. 2,25ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cjň usług, handlu, składów, magazynów i 
produkcji o Ōrednim wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 154 – 32644 – Poz. 3769 
 
2. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-

szņcych funkcji podstawowej, takich jak; ga-
raŐe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodarcze, 
dojŌcia, dojazdy, ogrodzenia i mała architek-
tura; 

3. Zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej; 

4. Dla istniejņcych budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym ustala siň 
moŐliwoŌń rozbudowy, nadbudowy, przebu-
dowy i remontu z zachowaniem ustaleŊ ni-
niejszego planu, w tym ustalonych linii zabu-
dowy: 

5. UciņŐliwoŌń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska nie 
moŐe wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleŐy uwzglňdniń przepisy 
odrňbne, miňdzy innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa ww. zabudowy; 

6. Wymagana lokalizacja inwestycji o niskiej 
wodochłonnoŌci, nowoczesnych technolo-
giach i małņ iloŌciņ odpadów i Ōcieków; 

7. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņzek 
zneutralizowania substancji ropopochodnych 
lub chemicznych w ramach terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

8. Dopuszcza siň lokalizacjň naziemnych stacji 
telefonii, stacji radiowych i wolnostojņcych 
masztów antenowych, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

9. Obowiņzek zapewnienia miejsca, (jako wbu-
dowanego w budynek lub jako osłoniňte, za-
daszone, na wydzielonym placyku gospodar-
czym, z zapewnionņ obsługņ komunikacyjnņ) 
na pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

10. Zagospodarowanie minimum 25% powierz-
chni działki budowlanej, jako biologicznie 
czynnej; 

11. WskaŎnik intensywnoŌci zabudowy - maksi-
mum 50% powierzchni działki; 

12. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoŌci 
4,0, 5,0 i 10,0 m od linii rozgraniczajņcej tere-
nu, zgodnie z rysunkiem planu. W pozosta-
łych przypadkach obowiņzujņ ustalenia za-
warte w przepisach odrňbnych; 

13. Realizacjň nowej zabudowy o wysokoŌci 
maksimum 12,0m od poziomu istniejņcego 
terenu do najwyŐszego punktu pokrycia i po-
ziomie posadowienia posadzki parteru mak-

simum 0,60m nad poziom terenu przy wej-
Ōciu do budynku. 

14. Zabudowa garaŐowa realizowana jako wol-
nostojņca, wbudowana lub zespolona z bryłņ 
budynku usługowego, w tym takŐe jako kon-
dygnacje podziemne; 

15. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane, przy 
czym minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki powinna mień nie mniej niŐ 0,15ha; 

16. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcego stanowiska ar-
cheologicznego. Wszelkie działania naleŐy 
prowadziń w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i w oparciu o usta-
lenia zawarte w § 10; 

17. Przy zagospodarowaniu terenów ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN, ka-
blowa linia elektroenergetyczna eND, sień 
ciepłownicza, sień wodociņgowa, sień kanali-
zacyjna, linia telekomunikacyjna). Wszelkie 
działania z nimi zwiņzane naleŐy wykonywań 
w porozumieniu i na zasadach ustalonych z 
zarzņdcņ sieci; 

18. Przy lokalizacji zabudowy koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15kV wraz z obszarem 
jej oddziaływania (zgodnie z rysunkiem pla-
nu). W obszarze oddziaływania w/w linii 
(obejmujņcym pas terenu o szerokoŌci 6,0m 
w obie strony od osi linii) obowiņzuje zakaz 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowň gospodarczņ i garaŐe do-
puszcza siň po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zarzņdcy sieci; 

19. Przy zagospodarowaniu terenu ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcej wnň-
trzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV (na 
terenie 1E ); 

20. Przy lokalizacji zabudowy naleŐy uwzglňdniń 
istniejņcy otwarty rów melioracyjny (zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 31 pkt 5 i 6). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoŌci 
5,0m od krawňdzi w/w rowu; 

21. Przy zagospodarowaniu terenu w zachodniej 
jego czňŌci (działka nr ewid. 964) naleŐy 
uwzglňdniń istniejņce zadrzewienia i zakrze-
wienia; 

22. Obsługa komunikacyjna poprzez planowanņ 
publicznņ drogň dojazdowņ 1 KDD, zapewnia-
jņcņ połņczenie z miejskņ drogņ publicznņ  
(ul. Mazowiecka), zgodnie z rysunkiem planu. 
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23. Obowiņzek zapewnienia w ramach terenu, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc 
postojowych zwiņzanych z funkcjņ terenu. 

24. Miejsca postojowe dla samochodów naleŐy 
zagospodarowań, jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niŐ jednym drzewem na kaŐde 4 
miejsca postojowe; 

25. Dla funkcji usługowych i produkcyjnych obo-
wiņzek zapewnienia, jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług handlu; 

b) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług; 

c) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych 

nie mniej jednak niŐ w iloŌci okreŌlonej dla 
w/w funkcji; 

26. Ogrodzenia - o wysokoŌci do 1,80m, jako aŐu-
rowe, realizowane w linii rozgraniczajņcej te-
renu, wykonane z trwałych materiałów (z wy-
łņczeniem ogrodzeŊ betonowych, stali Őe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

27. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenu 2 U.P, ustala siň w wysokoŌci 5%. 

§ 25. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 E - pow. ok. 
0,02ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - teren infrastruktu-
ry technicznej – elektroenergetyka; 

2. Adaptacjň istniejņcej stacji transformatorowej 
15/0,4kV wraz z dojazdem; 

3. W przypadku, gdy lokalizacja stacji transforma-
torowej na wskazanym w planie terenie (lub 
jego czňŌci) bňdzie zbňdna - teren (lub jego 
czňŌń) moŐe byń przeznaczony na poszerzenie 
przyległych terenów; 

4. Obsługň komunikacyjnņ stanowi publiczna 
droga dojazdowa 1 KDD zapewniajņca połņ-
czenie z miejskņ drogņ publicznņ (ul. Mazo-
wiecka), zgodnie z rysunkiem planu; 

5. Wszelkie działania zwiņzane z lokalizacjņ, bu-
dowņ i modernizacjņ w/w muszņ byń prowa-
dzone w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ 
sieci; 

6. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcego stanowiska arche-
ologicznego. Wszelkie działania naleŐy prowa-
dziń w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków i w oparciu o ustalenia zawar-
te w § 10; 

7. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala siň w wysokoŌci 10%. 

§ 26. 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia i sposobów 
zagospodarowania terenów przeznaczonych w 
planie na cele komunikacji kołowej (KDD) - ROZ-
DZIAŁ IV, § 29. 

§ 27. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji. 

Jako podstawowņ sień komunikacji drogowej 
ustala siň teren drogi publicznej, wyznaczonej 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczonej symbolem: 

1. KDD - droga dojazdowa klasy D. 

§ 28. 

Dla terenu drogi publicznej, ustala siň: 

1. Powiņzanie komunikacyjne terenu objňtego 
planem z miejskim układem komunikacyjnym 
poprzez planowanņ drogň publicznņ - droga 
dojazdowa 1 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

2. Obowiņzujņ ustalenia zawarte w ROZDZIALE II, 
§ 12 niniejszego planu; 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 29. 

Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej w planie 
symbolem: 

1 KDD - pow. ok. 0,04ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu na urzņdzenie drogi pu-
blicznej o klasie dojazdowej (ulica jednojez-
dniowa klasy D, z dwoma pasami ruchu); 

2. Wyznaczenie terenu o szerokoŌci ok. 10,0m w 
liniach rozgraniczajņcych z przeznaczeniem na 
realizacjň drogi 1 KDD, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3. SzerokoŌń jezdni jako nie mniejszņ niŐ 5,0m; 

4. WyposaŐenie drogi w chodniki usytuowane po 
obu stronach ulicy; 

5. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoŌń 
uwzglňdnienia istniejņcego stanowiska arche-
ologicznego. Wszelkie działania naleŐy prowa-
dziń w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
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torem Zabytków i w oparciu o ustalenia zawar-
te w § 10. 

§ 30. 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz 
tereny dróg wewnňtrznych i ewentualnych ciņgów 
pieszo-jezdnych moŐna równieŐ wydzielań i kształ-
towań w zaleŐnoŌci od potrzeb, w trakcie realizacji 
planu, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami 
odrňbnymi. Dopuszcza siň wewnňtrzne drogi do-
jazdowe o szerokoŌci 6,0 i 8,0m w liniach rozgra-
niczajņcych. Dojazd do maksimum trzech działek 
budowlanych dopuszcza siň drogņ o szerokoŌci 
6,0m w liniach rozgraniczajņcych. 

§ 31. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu infrastruktury technicznej: 

Ustala siň zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejņce i 
projektowane ustala siň, jako docelowe wy-
posaŐenie terenu w sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektroenergetycznņ, 

e) gazowņ, 

f) telekomunikacyjnņ. 

2. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturň technicznņ, z moŐliwoŌciņ jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej naleŐy wykonywań, jako podziemne, 
od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w grani-
cach linii rozgraniczajņcych ulic, w uzgodnie-
niu z zarzņdcņ ulic i pod warunkiem zacho-
wania innych ustaleŊ planu oraz przepisów 
odrňbnych. W szczególnych przypadkach do-
puszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej na terenach nie przeznaczo-
nych na cele publiczne, po uprzednim uzy-
skaniu zgody i na warunkach ustalonych z 
właŌcicielem gruntu; 

4. Realizacja poszczególnych urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej musi byń poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu tech-
nicznego uwzglňdniajņcego wzajemne wy-
magane odległoŌci miňdzy sieciami, który za-
kłada kompleksowe wyposaŐenie poszcze-
gólnych ulic (przewidziane w planie elementy 
infrastruktury technicznej, nawierzchnie, 

chodniki, oŌwietlenie) przekazywanych do 
uŐytkowania; 

5. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ i 
modernizacjņ urzņdzeŊ melioracyjnych (pro-
jekt i jego realizacja) na terenie objňtym pla-
nem muszņ byń prowadzone w uzgodnieniu z 
właŌciwym zarzņdcņ urzņdzeŊ melioracyj-
nych; 

6. Dla terenów połoŐonych w granicach zasiňgu 
istniejņcych urzņdzeŊ melioracyjnych plan 
ustala: 

1) na terenach, na których wystňpujņ urzņ-
dzenia melioracyjne, naleŐy w projekcie 
budowlanym przewidzień sposoby rozwiņ-
zania ewentualnych kolizji z istniejņcym 
drenaŐem zapewniajņce jego dalsze pra-
widłowe funkcjonowanie; 

2) projekt budowlany planowanej inwestycji, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň, 
winien byń uzgodniony z Wojewódzkim 
Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych 
w Warszawie, Oddział w Ciechanowie, In-
spektorat w PłoŊsku. Po zmianie sposobu 
uŐytkowania gruntów rolnych zmelioro-
wanych naleŐy wystņpiń o wykreŌlenie z 
ewidencji urzņdzeŊ melioracji szczegóło-
wych powierzchni zajňtych na cele poza-
rolnicze; 

3) obowiņzek zachowania i utrzymania droŐ-
noŌci istniejņcych odkrytych rowów od-
wadniajņcych; 

4) zakaz grodzenia nieruchomoŌci przyle-
głych do istniejņcych rowów otwartych w 
odległoŌci mniejszej niŐ 1,50m od krawň-
dzi rowu, a takŐe zakazywania i uniemoŐ-
liwiania przechodzenia przez ten obszar; 

5) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-
wych w odległoŌci mniejszej niŐ 5,0m od 
granicy rowu, zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Zaopatrzenie w wodň (w tym takŐe dla celów 
przeciwpoŐarowych) z istniejņcej w sņsiedz-
twie sieci wodociņgowej, na warunkach usta-
lonych z zarzņdca sieci. KaŐda działka musi 
posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐliwia-
jņce pobór wody zgodny z funkcjņ i sposo-
bem zagospodarowania działki; 

8. Odprowadzenie Ōcieków poprzez planowanņ 
w drogach sień kanalizacji sanitarnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej w spo-
sób zapewniajņcy odprowadzenie Ōcieków 
sanitarnych w stopniu wystarczajņcym dla 
obsługi funkcji, sposobu zagospodarowania i 
rodzaju zabudowy, na warunkach ustalonych 
z zarzņdcņ sieci. 
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9. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 

Ōmieci w sposób i na warunkach okreŌlonych 
indywidualnie przez miejskie słuŐby komu-
nalne; 

10. Gospodarka odpadami – koniecznoŌń segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych 
działek (naleŐy przewidzień miejsca na po-
jemniki, zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ odpa-
dów) oraz zorganizowany ich wywóz na speł-
niajņce wymogi ochrony Ōrodowiska składo-
wisko, w sposób zgodny z przepisami odrňb-
nymi na zasadach okreŌlonych indywidualnie 
przez miejskie słuŐby komunalne; 

11. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
Ōcieków zwiņzanych z usługami i produkcjņ 
naleŐy uzgodniń na etapie projektu inwestycji 
z właŌciwymi słuŐbami ochrony Ōrodowiska i 
ochrony sanitarnej (SANEPID), w porozumie-
niu z miejskimi słuŐbami komunalnymi; 

12. Obowiņzek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza siň tymczasowe 
studnie chłonne lub inne rozwiņzania tech-
niczne zgodne z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi (w tym zrzut Ōcieków opadowych 
do sieci kanalizacji ogólnospławnej); 

13. Odprowadzenie wód opadowych (w tym tak-
Őe z terenów dróg, parkingów i placów posto-
jowych) docelowo do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, na warunkach ustalo-
nych z zarzņdcņ sieci lub w inny sposób, 
zgodny z obowiņzujņcymi przepisami; 

14. Zrzuty wód deszczowych wyposaŐone w 
urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach. 

15. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
byń podłņczone do sieci elektroenergetycznej 
w sposób umoŐliwiajņcy pobór energii elek-
trycznej zgodnie z funkcjņ i sposobem zago-
spodarowania działki; 

16. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ i oŌwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasilane 
z istniejņcych oraz nowych stacji transforma-
torowych, zgodnie z indywidualnymi warun-
kami właŌciwego zarzņdcy sieci; 

17. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napiňcia NN w liniach rozgraniczajņcych dróg 
(w porozumieniu z zarzņdcņ drogi) a zasilanie 
obiektów odbywań siň bňdzie poprzez złņcza 
kablowe z układami pomiarowymi umiesz-
czonymi w granicach działki; 

 

18. Przy zagospodarowaniu terenów koniecznoŌń 
uwzglňdnienia przebiegu istniejņcych linii 
elektroenergetycznych 15kV wraz z obszarem 
ich oddziaływania, zgodnie z rysunkiem planu 
i w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ sieci. 
W obszarze oddziaływania w/w linii (obejmu-
jņcym pas terenu o szerokoŌci 6,0m w obie 
strony od osi linii) obowiņzuje zakaz lokaliza-
cji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowň gospodarczņ i garaŐe dopuszcza 
siň po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ 
likwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

19. Adaptacja istniejņcej stacji transformatorowej 
15/0,4kV na terenie 1E ; 

20. Jako rozwiņzanie docelowe - realizacja no-
wych odcinków sieci elektroenergetycznej, ja-
ko podziemne linie kablowe, w liniach roz-
graniczajņcych wyznaczonych w planie dróg 
publicznych; 

21. Dopuszcza siň realizacjň sieci gazowych Ōred-
niego i niskiego ciŌnienia, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

22. Gazyfikacja przez przedsiňbiorstwo gazowni-
cze bňdzie moŐliwa, jeŌli zaistniejņ techniczne 
i ekonomiczne warunki budowy odcinków 
sieci gazowych. W przypadku braku moŐliwo-
Ōci budowy odcinków sieci gazowych, zgod-
nie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne, 
gazyfikacja terenu moŐe byń realizowana na 
warunkach okreŌlonych w odrňbnych umo-
wach zawartych pomiňdzy przedsiňbior-
stwem gazowniczym i odbiorcņ; 

23. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
posiadań indywidualne lub zbiorcze Ŏródła 
ciepła umoŐliwiajņce prawidłowe uŐytkowa-
nie zgodne z funkcjņ i sposobem zagospoda-
rowania działki, z zastosowaniem wysoko-
sprawnych, proekologicznych rozwiņzaŊ. Za-
leca siň wykorzystanie energii elektrycznej, 
gazu lub oleju; 

24. Zabezpieczenie w łņcza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez róŐnych opera-
torów - poprzez sień kablowņ jako rozwiņza-
nie docelowe i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

25. Zabezpieczenie awaryjnej łņcznoŌci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczņ-
cych spraw obronnoŌci kraju i ochrony lud-
noŌci. 

26. Docelowo ustala siň moŐliwoŌń realizacji in-
nych elementów infrastruktury technicznej, 
np. systemów Ōwiatłowodowych. 
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§ 32. 

Ustalenia dotyczņce sposobu i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytko-
wania terenów: 

1. Plan nie dopuszcza, innego niŐ jest to w nim 
okreŌlone, tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów ziele-
ni; 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŐna je tymczasowo uŐytkowań w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów  

w obszarze „Przemysłowa” 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów  
i sposobów ich zagospodarowania: 

§ 33. 

Dla terenów usług, handlu, składów, magazynów i 
produkcji, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 

3 U.P - pow. ok. 0,84ha, 

4 U.P - pow. ok. 1,05ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów na realizacjň usług, 
handlu, składów, magazynów i produkcji o 
Ōrednim wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-
szņcych funkcji podstawowej, takich jak; ga-
raŐe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodarcze, 
dojŌcia, dojazdy, ogrodzenia i mała architek-
tura; 

3. Zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej; 

4. UciņŐliwoŌń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska nie 
moŐe wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleŐy uwzglňdniń przepisy 
odrňbne, miňdzy innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa ww. zabudowy; 

5. Dopuszcza siň lokalizacjň naziemnych stacji 
telefonii, stacji radiowych i wolnostojņcych 
masztów antenowych, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

6. Wymagana lokalizacja inwestycji o niskiej 
wodochłonnoŌci, nowoczesnych technolo-
giach i małņ iloŌciņ odpadów i Ōcieków; 

7. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņzek 
zneutralizowania substancji ropopochodnych 
lub chemicznych w ramach terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

8. Obowiņzek zapewnienia miejsca, (jako wbu-
dowanego w budynek lub jako osłoniňte, za-
daszone, na wydzielonych placykach gospo-
darczych, z zapewnionņ obsługņ komunika-
cyjnņ) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

9. Zagospodarowanie jako biologicznie czynnej; 

a) minimum 15% powierzchni działki dla te-
renu 3 U.P, 

b) minimum 25% powierzchni działki dla te-
renu 4 U.P, 

10. WskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: 

a) maksimum 40% powierzchni działki dla te-
renu 3 U.P, 

b) maksimum 30% powierzchni działki dla te-
renu 4 U.P, 

11. Dla terenu 3 U.P nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległoŌci 5,0m, 10,0m i 13,0m od li-
nii rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z rysun-
kiem planu. W pozostałych przypadkach 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w przepisach 
odrňbnych; 

12. Dla terenu 4 U.P nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległoŌci 2,0m od toru bocznicy ko-
lejowej oraz 5,0m i 10,0m od linii rozgranicza-
jņcej terenu, zgodnie z rysunkiem planu. W 
pozostałych przypadkach obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w przepisach odrňbnych; 

13. Realizacjň nowej zabudowy o wysokoŌci 
maksimum 12,0m od poziomu istniejņcego 
terenu do najwyŐszego punktu pokrycia i po-
ziomie posadowienia posadzki parteru mak-
simum 0,60m nad poziom terenu przy wej-
Ōciu do budynku; 

14. Zabudowa garaŐowa i gospodarcza moŐe byń 
realizowana jako wolnostojņca (1 kondygna-
cja o maksymalnej wysokoŌci 7,0m), wbudo-
wana lub zespolona z bryłņ budynku usługo-
wego, w tym takŐe jako kondygnacje pod-
ziemne; 
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15. Dla terenu 3 U.P moŐliwoŌń podziału na dział-

ki budowlane, przy czym minimalna po-
wierzchnia wydzielanej działki powinna mień 
nie mniej niŐ 0,20ha a szerokoŌń frontu działki 
minimum 50,0m; 

16. Przy zagospodarowaniu terenów 3 U.P i 4 U.P 
ustala siň koniecznoŌń uwzglňdnienia istnie-
jņcego w sņsiedztwie ujňcia wody (istniejņca 
studnia na działce nr 991/1) poprzez zakaz: 

a) odprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do gruntu; 

b) wydobywania kopalin; 

c) składowania odpadów; 

d) lokalizowania nowych ujňń wody; 

e) lokalizowania stacji paliw; 

17. Obsługa komunikacyjna terenów z wykorzy-
staniem miejskiego systemu dróg publicz-
nych (ulice: Mazowiecka i Przemysłowa), po-
przez bezpoŌrednie włņczenia do w/w ulic, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

18. Przy zagospodarowaniu terenu 4 U.P, w jego 
północno-zachodniej czňŌci obowiņzek za-
chowania istniejņcych zadrzewieŊ i zakrzy-
wieŊ w pasie 25,0m od granicy terenu sņsia-
dujņcego z terenem ujňcia wody ( istniejņca 
studnia na działce nr 991/1); 

19. Przy zagospodarowaniu terenu 4 U.P ustala 
siň koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcej sta-
cji transformatorowej 15/0,4kV; 

20. Przy zagospodarowaniu terenów ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN, ka-
blowe linie elektroenergetyczne eND, eSD, 
eWD, sień ciepłownicza, sień wodociņgowa, 
sień kanalizacyjna, linia telekomunikacyjna). 
Wszelkie działania z nimi zwiņzane naleŐy wy-
konywań w porozumieniu i na zasadach usta-
lonych z zarzņdcņ sieci; 

21. Przy lokalizacji zabudowy na terenie 4 U.P 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcej napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz 
z obszarem jej oddziaływania (zgodnie z ry-
sunkiem planu). W obszarze oddziaływania 
w/w linii (obejmujņcym pas terenu o szeroko-
Ōci 6,0m w obie strony od osi linii) obowiņzu-
je zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, a zabudowň gospodarczņ i garaŐe 
dopuszcza siň po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zarzņdcy sieci; 

 

22. Przy zagospodarowaniu terenu 4 U.P, w jego 
północno-wschodniej czňŌci, naleŐy uwzglňd-
niń istniejņce torowiska stanowiņce fragment 
bocznic kolejowych w dzielnicy przemysłowej 
miasta, z dopuszczeniem modernizacji i prze-
budowy urzņdzeŊ i obiektów kolejowych. 
Wszelkie działania (projekt i jego realizacja) w 
sņsiedztwie w/w torowisk muszņ byń prowa-
dzone w porozumieniu z właŌciwym zarzņdcņ; 

23. Obowiņzek zapewnienia w ramach terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc 
postojowych zwiņzanych z funkcjņ terenu. 

24. Miejsca postojowe dla samochodów naleŐy 
zagospodarowań, jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niŐ jednym drzewem na kaŐde  
4 miejsca postojowe; 

25. Dla funkcji usługowych i produkcyjnych obo-
wiņzek zapewnienia, jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług handlu; 

b) 3 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług; 

c) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych 

nie mniej jednak niŐ w iloŌci okreŌlonej dla 
w/w funkcji; 

26. Ogrodzenia - o wysokoŌci do 1,80m, jako aŐu-
rowe, realizowane w linii rozgraniczajņcej te-
renu, wykonane z trwałych materiałów (z wy-
łņczeniem ogrodzeŊ betonowych, stali Őe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

27. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala siň: 

dla terenu 3 U.P w wysokoŌci 5%, 

dla terenu 4 U.P w wysokoŌci 5%. 

§ 34. 

Dla terenu zaplecza komunikacji samochodowej 
(parkingi), oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 

1 KS - pow. ok. 0,18ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - parking z miej-
scami postojowymi dla samochodów w po-
ziomie terenu; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – moŐliwoŌń 
realizacji drogi wewnňtrznej zapewniajņcej 
powiņzanie komunikacyjne z ul. Przemysło-
wņ; 
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3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-

szņcych funkcji podstawowej takich jak; infra-
struktura techniczna, dojŌcia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura; 

4. Obsługa komunikacyjna od istniejņcej drogi 
publicznej - ul. Przemysłowa; 

5. Przy zagospodarowaniu terenu obowiņzek 
uwzglňdnienia istniejņcego w sņsiedztwie 
ujňcia wody (działka nr 991/1), w tym zapew-
nienie połņczenia komunikacyjnego z ul. 
Przemysłowņ; 

6. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņzek 
zneutralizowania substancji ropopochodnych 
lub chemicznych w ramach terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

7. Miejsca postojowe dla samochodów naleŐy 
zagospodarowań, jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niŐ jednym drzewem na kaŐde  
4 miejsca postojowe; 

8. Zagospodarowanie minimum 25% terenu 
jako biologicznie czynnego, w tym pas o sze-
rokoŌci 10,0m wzdłuŐ jego północnej granicy ; 

9. Zakaz realizacji zabudowy kubaturowej, wy-
dzielania działek i wykonywania ogrodzeŊ; 

10. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla 
terenu 1 KS ustala siň w wysokoŌci 10%. 

§ 35. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji. 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz 
tereny dróg wewnňtrznych i ewentualnych ciņgów 
pieszo-jezdnych moŐna równieŐ wydzielań i kształ-
towań w zaleŐnoŌci od potrzeb, na terenach funk-
cjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie z 
ustaleniami planu i przepisami odrňbnymi. W 
istniejņcej zabudowie dopuszcza siň wewnňtrzne 
drogi dojazdowe o szerokoŌci 6,0 i 8,0m w liniach 
rozgraniczajņcych. Dojazd do maksimum trzech 
działek budowlanych dopuszcza siň drogņ o sze-
rokoŌci 6,0m w liniach rozgraniczajņcych. 

§ 36. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu infrastruktury technicznej: 

Ustala siň zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejņce i 
projektowane ustala siň jako docelowe wypo-
saŐenie terenu w sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektroenergetycznņ, 

e) gazowņ, 

f) telekomunikacyjnņ. 

2. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturň technicznņ, z moŐliwoŌciņ jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej naleŐy wykonywań jako podziemne, 
od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w grani-
cach linii rozgraniczajņcych ulic, w uzgodnie-
niu z zarzņdcņ ulic i pod warunkiem zacho-
wania innych ustaleŊ planu oraz przepisów 
odrňbnych. W szczególnych przypadkach do-
puszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej na terenach nie przeznaczo-
nych na cele publiczne, po uprzednim uzy-
skaniu zgody i na warunkach ustalonych z 
właŌcicielem gruntu; 

4. Realizacja poszczególnych urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej musi byń poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu tech-
nicznego uwzglňdniajņcego wzajemne wy-
magane odległoŌci miňdzy sieciami, który za-
kłada kompleksowe wyposaŐenie poszcze-
gólnych ulic (przewidziane w planie elementy 
infrastruktury technicznej, nawierzchnie, 
chodniki, oŌwietlenie) przekazywanych do 
uŐytkowania; 

5. Zaopatrzenie w wodň (w tym takŐe dla celów 
przeciwpoŐarowych) z istniejņcej w sņsiedz-
twie sieci wodociņgowej, na warunkach usta-
lonych z zarzņdca sieci. KaŐda działka musi 
posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐliwia-
jņce pobór wody zgodny z funkcjņ i sposo-
bem zagospodarowania działki; 

6. Odprowadzenie Ōcieków poprzez planowanņ 
w drogach sień kanalizacji sanitarnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej w spo-
sób zapewniajņcy odprowadzenie Ōcieków 
sanitarnych w stopniu wystarczajņcym dla 
obsługi funkcji, sposobu zagospodarowania i 
rodzaju zabudowy, na warunkach ustalonych 
z zarzņdcņ sieci. 
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7. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 

Ōmieci w sposób i na warunkach okreŌlonych 
indywidualnie przez miejskie słuŐby komu-
nalne; 

8. Gospodarka odpadami – koniecznoŌń segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych 
działek (naleŐy przewidzień miejsca na po-
jemniki, zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ odpa-
dów) oraz zorganizowany ich wywóz na speł-
niajņce wymogi ochrony Ōrodowiska składo-
wisko, w sposób zgodny z przepisami odrňb-
nymi na zasadach okreŌlonych indywidualnie 
przez miejskie słuŐby komunalne; 

9. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
Ōcieków zwiņzanych z usługami i produkcjņ 
naleŐy uzgodniń na etapie projektu inwestycji 
z właŌciwymi słuŐbami ochrony Ōrodowiska i 
ochrony sanitarnej (SANEPID), w porozumie-
niu z miejskimi słuŐbami komunalnymi; 

10. Odprowadzenie wód opadowych (w tym tak-
Őe z terenów dróg, parkingów i placów posto-
jowych) docelowo do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, na warunkach ustalo-
nych z zarzņdcņ sieci lub w inny sposób, 
zgodny z obowiņzujņcymi przepisami; 

11. Obowiņzek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza siň tymczasowe 
studnie chłonne lub inne rozwiņzania tech-
niczne zgodne z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi (w tym zrzut Ōcieków opadowych 
do sieci kanalizacji ogólnospławnej); 

12. Zrzuty wód deszczowych wyposaŐone w 
urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach. 

13. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
byń podłņczone do sieci elektroenergetycznej 
w sposób umoŐliwiajņcy pobór energii elek-
trycznej zgodnie z funkcjņ i sposobem zago-
spodarowania działki; 

14. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ i oŌwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasilane 
z istniejņcych oraz nowych stacji transforma-
torowych, zgodnie z indywidualnymi warun-
kami właŌciwego zarzņdcy sieci; 

15. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napiňcia NN w liniach rozgraniczajņcych dróg 
(w porozumieniu z zarzņdcņ drogi) a zasilanie 
obiektów odbywań siň bňdzie poprzez złņcza 
kablowe z układami pomiarowymi umiesz-
czonymi w granicach działki; 

 

16. Przy zagospodarowaniu terenów koniecznoŌń 
uwzglňdnienia przebiegu istniejņcych linii 
elektroenergetycznych 15kV wraz z obszarem 
ich oddziaływania, zgodnie z rysunkiem planu 
i w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ sieci. 
W obszarze oddziaływania w/w linii (obejmu-
jņcym pas terenu o szerokoŌci 6,0m w obie 
strony od osi linii) obowiņzuje zakaz lokaliza-
cji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowň gospodarczņ i garaŐe dopuszcza 
siň po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ 
likwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

17. Adaptacja istniejņcej oraz moŐliwoŌń lokaliza-
cji nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4 U.P; 

18. Jako rozwiņzanie docelowe - realizacja no-
wych odcinków sieci elektroenergetycznej, ja-
ko podziemne linie kablowe, w liniach roz-
graniczajņcych wyznaczonych w planie dróg 
publicznych; 

19. Zaopatrzenie w ciepło z istniejņcej w sņsiedz-
twie zbiorczej sieci ciepłowniczej. W przypad-
ku braku moŐliwoŌci technicznych dopuszcza 
siň zastosowanie indywidualnych rozwiņzaŊ z 
wykorzystaniem wysokosprawnych i proeko-
logicznych technologii. 

20. Dopuszcza siň realizacjň sieci gazowych Ōred-
niego i niskiego ciŌnienia, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

21. Gazyfikacja przez przedsiňbiorstwo gazowni-
cze bňdzie moŐliwa jeŌli zaistniejņ techniczne 
i ekonomiczne warunki budowy odcinków 
sieci gazowych. W przypadku braku moŐliwo-
Ōci budowy odcinków sieci gazowych, zgod-
nie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne, 
gazyfikacja terenu moŐe byń realizowana na 
warunkach okreŌlonych w odrňbnych umo-
wach zawartych pomiňdzy przedsiňbior-
stwem gazowniczym i odbiorcņ; 

22. Zabezpieczenie w łņcza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez róŐnych opera-
torów - poprzez sień kablowņ jako rozwiņza-
nie docelowe i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

23. Zabezpieczenie awaryjnej łņcznoŌci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczņ-
cych spraw obronnoŌci kraju i ochrony lud-
noŌci. 

24. Docelowo ustala siň moŐliwoŌń realizacji in-
nych elementów infrastruktury technicznej, 
np. systemów Ōwiatłowodowych. 
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§ 37. 

Ustalenia dotyczņce sposobu i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytko-
wania terenów: 

1. Plan nie dopuszcza, innego niŐ jest to w nim 
okreŌlone, tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów ziele-
ni; 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŐna je tymczasowo uŐytkowań w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział 6 
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów  

w obszarze „Wyszogrodzka” 

Ustalenia dotyczņce przeznaczenia terenów 
i sposobów ich zagospodarowania 

§ 38. 

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 MN - pow. ok. 0,02ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu na zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ - poszerzenie przyległej 
działki nr ewid. 1869; 

2. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-
szņcych, takich jak; garaŐe, miejsca postojowe 
dla samochodów, infrastruktura techniczna, 
budynki gospodarcze, dojŌcia, dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura. Obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w przepisach odrňbnych; 

4. Obowiņzek zapewnienia, łņcznie z sņsiedniņ 
działkņ nr 1869, miejsca (w ramach ogrodzenia 
lub wbudowanego w budynek, z zapewnionņ 
obsługņ komunikacyjnņ) na pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów; 

5. Zagospodarowanie minimum 30% powierzchni 
działki budowlanej, jako biologicznie czynnej; 

6. Obsługň komunikacyjnņ terenu zgodna z ob-
sługņ działki nr ewid. 1869 - poprzez układ ist-
niejņcych miejskich dróg publicznych: ulica 
Proletariacka, zgodnie z rysunkiem planu; 

7. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ - o wysokoŌci do 
1,60m, jako aŐurowych, realizowanych w linii 
rozgraniczajņcej terenu, wykonanych z trwa-

łych materiałów (z wyłņczeniem ogrodzeŊ be-
tonowych, stali Őebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych); 

8. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla 
terenu 1 MN, ustala siň w wysokoŌci 5%. 

§ 39. 

Dla terenu usług sportu, wypoczynku i zieleni 
urzņdzonej, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 

1 US.ZP - pow. ok. 0,54 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi 
sportu, wypoczynku i zieleŊ urzņdzona o cha-
rakterze parku z zespołem zieleni wysokiej w 
czňŌci Ōrodkowej oraz terenami otwartymi; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce terenu – moŐli-
woŌń realizacji zabudowy o funkcji usług nie-
uciņŐliwych z zakresu administracji, kultury, 
sportu, wypoczynku, rekreacji, gastronomii 
oraz handlu na terenie wyznaczonym przez 
nieprzekraczalnņ liniň zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-
szņcych funkcji podstawowej takich jak; infra-
struktura techniczna, dojŌcia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura; 

4. MoŐliwoŌń wykorzystania terenów otwartych 
na realizacjň urzņdzeŊ sportu, rekreacji i wy-
poczynku; 

5. MoŐliwoŌń lokalizacji w poziomie terenu 
funkcji usługowej o charakterze czasowym: 
pikniki, wystawy, kiermasze, pokazy, plenery, 
widowiska, spektakle itp.), bez moŐliwoŌci re-
alizacji trwałych, stałych obiektów kubaturo-
wych i na warunkach uzgodnionych z właŌci-
cielem i władzami samorzņdowymi; 

6. Zakaz lokalizacji naziemnych stacji telefonii, 
stacji radiowych i wolnostojņcych masztów 
antenowych; 

7. Zagospodarowanie minimum 60% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej; 

8. MoŐliwoŌń lokalizacji miejsc postojowych dla 
samochodów wzdłuŐ ulicy 1 Maja, na odcinku 
do ulicy RóŐy Luksemburg; 

9. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņzek 
zneutralizowania substancji ropopochodnych 
lub chemicznych w ramach terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 154 – 32653 – Poz. 3769 
 
10. Obowiņzek zapewnienia dla zabudowy usłu-

gowej miejsca (jako wbudowanego w budy-
nek, z zapewnionņ obsługņ komunikacyjnņ) 
na pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

11. Przy zagospodarowaniu terenu obowiņzek 
uwzglňdnienia istniejņcego zadrzewienia i za-
krzewienia. W przypadku realizacji nowej za-
budowy wycinkň drzew naleŐy ograniczyń do 
niezbňdnego minimum; 

12. Przy zagospodarowaniu terenu moŐliwoŌń 
zapewnienia połņczenia pieszego pomiňdzy 
terenami wokół akwenu wodnego Rutki i uli-
cņ Wyszogrodzkņ, poprzez teren 1 ZP; 

13. Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, od sņsiednich terenów w 
odległoŌci 5,0 i 10,0 m od linii rozgraniczajņ-
cej terenu, zgodnie z rysunkiem planu. W po-
zostałych przypadkach obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w przepisach odrňbnych; 

14. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy RóŐy 
Luksemburg z uwzglňdnieniem istniejņcej 
podziemnej linii elektroenergetycznej eSD 
wraz z obszarem jej oddziaływania (zgodnie z 
rysunkiem planu). W obszarze oddziaływania 
w/w linii (obejmujņcym pas terenu o szeroko-
Ōci 5,0m w obie strony od osi linii) obowiņzu-
je zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, a zabudowň gospodarczņ i garaŐe 
dopuszcza siň po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zarzņdcy sieci. Ustalenia niniejsze tracņ moc z 
chwilņ likwidacji lub zmiany przebiegu w/w 
linii; 

15. Realizacja zabudowy usługowej o wysokoŌci 
maksimum 12,0m od poziomu istniejņcego 
terenu do najwyŐszego punktu pokrycia, na-
chyleniu połaci dachowych od 30° do 45° i 
poziomie posadowienia posadzki parteru 
maksimum 0,60 m nad poziom terenu przy 
wejŌciu do budynku; 

16. Zabudowa garaŐowa i gospodarcza realizo-
wana, jako wbudowana lub zespolona z bryłņ 
budynku usługowego; 

17. Obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ o wysokim 
standardzie architektonicznym; 

18. Przy zagospodarowaniu terenów ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN, ka-
blowe linie elektroenergetyczne eND, eSD, 
sień wodociņgowa, sień kanalizacyjna, linia 
telekomunikacyjna). Wszelkie działania z nimi 
zwiņzane naleŐy wykonywań w porozumieniu 
i na zasadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

19. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzenia o wysokoŌci 
do 1,60m, jako aŐurowych, realizowanych w 
linii rozgraniczajņcej terenu, wykonanych z 
trwałych materiałów (z wyłņczeniem ogro-
dzeŊ betonowych, stali Őebrowanej i odpa-
dów poprodukcyjnych); 

20. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjono-
waniem obiektów usługowych; 

21. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapewnie-
nia, jako minimum: 

a) 5 miejsc parkingowych na 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej usług handlu; 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, 

c) 10 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
uŐytkowych usług kultury; 

d) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niŐ w iloŌci okreŌlonej w 
punktach: a, b, lub c; 

22. Miejsca postojowe dla samochodów naleŐy 
zagospodarowań, jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niŐ jednym drzewem na kaŐde 4 
miejsca postojowe; 

23. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzenia o wysokoŌci 
do 1,60m, jako aŐurowego, realizowanego w 
linii rozgraniczajņcej terenu, wykonanego z 
trwałych materiałów (z wyłņczeniem ogro-
dzeŊ betonowych, stali Őebrowanej i odpa-
dów poprodukcyjnych); 

24. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenu 1 US.ZP, ustala siň w wysokoŌci 
5%. 

§ 40. 

Dla terenu zieleni urzņdzonej, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem: 

1 ZP - pow. ok. 0,10 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - publiczna 
zieleŊ urzņdzona o charakterze zielonego skwe-
ru, z zachowaniem pieszego połņczenia przyle-
głych terenów (ulice; RóŐy Luksemburg i Prole-
tariackiej oraz tereny zielone wokół akwenu 
wodnego „Rutki”) z ulicņ Wyszogrodzkņ; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce - moŐliwoŌń lokali-
zacji miejsc postojowych dla samochodów; 
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3. Dopuszcza siň realizacjň elementów towarzy-

szņcych funkcji podstawowej takich jak; infra-
struktura techniczna, dojŌcia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura; 

4. Zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

5. Zakaz wydzielania działek i wykonywania 
ogrodzeŊ; 

6. Zagospodarowanie minimum 20% powierzchni 
działki budowlanej, jako biologicznie czynnej; 

7. Przy zagospodarowaniu terenu ustala siň ko-
niecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcej wnňtrzo-
wej stacji transformatorowej 15/0,4kV; 

8. Przy zagospodarowaniu terenów ustala siň 
koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna SN, kablowe 
linie elektroenergetyczne eND, eSD, sień kana-
lizacyjna, sień gazowa, linia telekomunikacyj-
na). Wszelkie działania z nimi zwiņzane naleŐy 
wykonywań w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

9. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 41. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji: 

1. Zachowanie charakteru terenu 1 US.ZP jako 
ogólnodostňpnej przestrzeni publicznej z funk-
cjņ usług sportu, wypoczynku i publicznej zie-
leni; 

2. Zachowanie charakteru terenu 1 ZP jako ogól-
nodostňpnej przestrzeni publicznej z funkcjņ 
publicznej zieleni urzņdzonej o charakterze zie-
lonego skweru funkcjņ usług sportu, wypo-
czynku i publicznej zieleni; 

3. Dopuszcza siň moŐliwoŌń kształtowania na 
terenie 1 US.ZP przestrzeni publicznych, w po-
wiņzaniu z funkcjņ usługowņ; 

4. Zaleca siň zagospodarowanie terenu 1 US.ZP 
(w tym realizacjň zabudowy) w oparciu o kom-
pleksowy projekt architektoniczno – urbanis-
tyczny; 

5. Obowiņzujņ ustalenia zawarte w ROZDZIALE II, 
§ 11 niniejszego planu. 

§ 42. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji: 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz 
tereny dróg wewnňtrznych i ewentualnych ciņgów 
pieszo-jezdnych moŐna równieŐ wydzielań i kształ-
towań w zaleŐnoŌci od potrzeb, w trakcie realizacji 
planu, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami 
odrňbnymi. Dopuszcza siň wewnňtrzne drogi do-
jazdowe o szerokoŌci 6,0 i 8,0 m w liniach rozgra-
niczajņcych. Dojazd do maksimum trzech działek 
budowlanych dopuszcza siň drogņ o szerokoŌci 
6,0 m w liniach rozgraniczajņcych. 

§ 43. 

Ustalenia dotyczņce modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu infrastruktury technicznej: 

Ustala siň zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejņce i 
projektowane ustala siň jako docelowe wypo-
saŐenie terenu w sieci: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektroenergetycznņ, 

e) gazowņ, 

f) telekomunikacyjnņ. 

2. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturň technicznņ, z moŐliwoŌciņ jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej naleŐy wykonywań jako podziemne, 
od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w grani-
cach linii rozgraniczajņcych ulic, w uzgodnie-
niu z zarzņdcņ ulic i pod warunkiem zacho-
wania innych ustaleŊ planu oraz przepisów 
odrňbnych. W szczególnych przypadkach do-
puszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej na terenach nie przeznaczo-
nych na cele publiczne, po uprzednim uzy-
skaniu zgody i na warunkach ustalonych z 
właŌcicielem gruntu; 

4. Realizacja poszczególnych urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej musi byń poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu tech-
nicznego uwzglňdniajņcego wzajemne wy-
magane odległoŌci miňdzy sieciami, który za-
kłada kompleksowe wyposaŐenie poszcze-
gólnych ulic (przewidziane w planie elementy 
infrastruktury technicznej, nawierzchnie, 
chodniki, oŌwietlenie) przekazywanych do 
uŐytkowania; 
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5. Zaopatrzenie w wodň (w tym takŐe dla celów 

przeciwpoŐarowych) z istniejņcej w sņsiedz-
twie sieci wodociņgowej, na warunkach usta-
lonych z zarzņdca sieci. KaŐda działka musi 
posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐliwia-
jņce pobór wody zgodny z funkcjņ i sposo-
bem zagospodarowania działki; 

6. Odprowadzenie Ōcieków poprzez planowanņ 
w drogach sień kanalizacji sanitarnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej w spo-
sób zapewniajņcy odprowadzenie Ōcieków 
sanitarnych w stopniu wystarczajņcym dla 
obsługi funkcji, sposobu zagospodarowania i 
rodzaju zabudowy, na warunkach ustalonych 
z zarzņdcņ sieci. 

7. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 
Ōmieci w sposób i na warunkach okreŌlonych 
indywidualnie przez miejskie słuŐby komu-
nalne; 

8. Sposób usuwania odpadów i odprowadzania 
Ōcieków zwiņzanych z usługami i produkcjņ 
naleŐy uzgodniń na etapie projektu inwestycji 
z właŌciwymi słuŐbami ochrony Ōrodowiska i 
ochrony sanitarnej (SANEPID), w porozumie-
niu z miejskimi słuŐbami komunalnymi; 

9. Gospodarka odpadami – koniecznoŌń segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych 
działek (naleŐy przewidzień miejsca na po-
jemniki, zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ odpa-
dów) oraz zorganizowany ich wywóz na speł-
niajņce wymogi ochrony Ōrodowiska składo-
wisko, w sposób zgodny z przepisami odrňb-
nymi na zasadach okreŌlonych indywidualnie 
przez miejskie słuŐby komunalne; 

10. Odprowadzenie wód opadowych (w tym tak-
Őe z terenów dróg, parkingów i placów posto-
jowych) docelowo do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, na warunkach ustalo-
nych z zarzņdcņ sieci lub w inny sposób, 
zgodny z obowiņzujņcymi przepisami; 

11. Obowiņzek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza siň tymczasowe 
studnie chłonne lub inne rozwiņzania tech-
niczne zgodne z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi (w tym zrzut Ōcieków opadowych 
do sieci kanalizacji ogólnospławnej); 

12. Zrzuty wód deszczowych wyposaŐone w 
urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach. 

13. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
byń podłņczone do sieci elektroenergetycznej 
w sposób umoŐliwiajņcy pobór energii elek-

trycznej zgodnie z funkcjņ i sposobem zago-
spodarowania działki; 

14. Adaptacja istniejņcej oraz moŐliwoŌń lokaliza-
cji nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 ZP ; 

15. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ i oŌwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasilane 
z istniejņcych oraz nowych stacji transforma-
torowych, zgodnie z indywidualnymi warun-
kami właŌciwego zarzņdcy sieci; 

16. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napiňcia NN w liniach rozgraniczajņcych dróg 
(w porozumieniu z zarzņdcņ drogi) a zasilanie 
obiektów odbywań siň bňdzie poprzez złņcza 
kablowe z układami pomiarowymi umiesz-
czonymi w granicach działki; 

17. Przy zagospodarowaniu terenów koniecznoŌń 
uwzglňdnienia przebiegu istniejņcych linii 
elektroenergetycznych 15 kV wraz z obszarem 
ich oddziaływania, zgodnie z rysunkiem planu 
i w uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ sieci. 
W obszarze oddziaływania w/w linii (obejmu-
jņcym pas terenu o szerokoŌci 5,0m w obie 
strony od osi linii) obowiņzuje zakaz lokaliza-
cji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowň gospodarczņ i garaŐe dopuszcza 
siň po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracņ mocz chwilņ li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

18. KaŐda działka budowlana i budynek muszņ 
posiadań indywidualne lub zbiorcze Ŏródła 
ciepła umoŐliwiajņce prawidłowe uŐytkowa-
nie zgodne z funkcjņ i sposobem zagospoda-
rowania działki, z zastosowaniem wysoko-
sprawnych, proekologicznych rozwiņzaŊ. Za-
leca siň wykorzystanie energii elektrycznej, 
gazu lub oleju; 

19. Dopuszcza siň realizacjň sieci gazowych Ōred-
niego i niskiego ciŌnienia, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

20. Gazyfikacja przez przedsiňbiorstwo gazowni-
cze bňdzie moŐliwa, jeŌli zaistniejņ techniczne 
i ekonomiczne warunki budowy odcinków 
sieci gazowych. W przypadku braku moŐliwo-
Ōci budowy odcinków sieci gazowych, zgod-
nie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne, 
gazyfikacja terenu moŐe byń realizowana na 
warunkach okreŌlonych w odrňbnych umo-
wach zawartych pomiňdzy przedsiňbior-
stwem gazowniczym i odbiorcņ; 

21. Zakaz lokalizacji naziemnych stacji telefonii, 
stacji radiowych i wolnostojņcych masztów 
antenowych; 
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22. Zabezpieczenie w łņcza telekomunikacyjne z 

sieci administrowanych przez róŐnych opera-
torów - poprzez sień kablowņ jako rozwiņza-
nie docelowe i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

23. Zabezpieczenie awaryjnej łņcznoŌci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczņ-
cych spraw obronnoŌci kraju i ochrony lud-
noŌci. 

24. Docelowo ustala siň moŐliwoŌń realizacji in-
nych elementów infrastruktury technicznej, 
np. systemów Ōwiatłowodowych. 

§ 44. 

Ustalenia dotyczņce sposobu i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytko-
wania terenów: 

1. Plan nie dopuszcza, innego niŐ jest to w nim 
okreŌlone, tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów ziele-
ni; 

 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŐna je tymczasowo uŐytkowań w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział 7 
Ustalenia końcowe 

§ 45. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta PłoŊsk. 

§ 46. 

Dla terenów objňtych planem tracņ moc ustalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta PłoŊska, obowiņzujņcego przed 
uchwaleniem niniejszego planu i zatwierdzonego 
uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej z dnia 19 
listopada 1997r. (Dz. Urz. Woj. Ciech. 1998r. Nr 1, 
poz. 30.) 

§ 47. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w PłoŊsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LXX/412/10 
Rady Miejskiej w PłoŊsku 
z dnia 22 kwietnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w PłoŊsku dotyczņce sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów połoŐonych przy ulicach 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej 
 

Dla terenów połoŐonych w PłoŊsku przy ulicach19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodz-
kiej w obszarze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystňpujņ 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta PłoŊska. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w PłoŊsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr LXX/412/10 
Rady Miejskiej w PłoŊsku 
z dnia 22 kwietnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta PłoŊsk  
dla terenów połoŐonych przy ul. 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej 

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w PłoŊsku przyjmuje nastňpujņce rozstrzygniňcia w spra-
wie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta PłoŊsk dla 
terenów połoŐonych przy ul. 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta PłoŊsk dla terenów poło-
Őonych przy ul. 19- Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej wraz z prognozņ oddziaływania 
na Ōrodowisko został wyłoŐony do publicznego wglņdu w dniach od 22.01.2010r. do 19.02.2010r. W wyzna-
czonych terminach składania uwag – do dnia 11.03.2010r. wpłynňła jedna uwaga, która została rozpatrzona 
pozytywnie. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w PłoŊsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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UCHWAŁA Nr LXXII/422/10 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 27 maja 2010 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów 

położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miej-
ska w PłoŊsku, uchwala, co nastňpuje: 

 


