
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 98 – 18364 – Poz. 1783,1784 
 

1783 
178 3 

UCHWAŁA Nr 347/L/10 

RADY GMINY W PRZYŁĘKU 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr 245/XXXXIV/2001 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001r.  

w sprawie wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) w zwiņzku z 
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym 
odprowadzaniu Ōcieków (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.) – Rada Gminy 
uchwala, co nastňpuje:  

 

§ 1. Uchyla siň uchwałň nr 245/XXXIV/2001 Ra-
dy Gminy z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie wyso-
koŌci opłat za podłņczenie do komunalnych urzņ-
dzeŊ zbiorowego zaopatrzenia w wodň.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy w Przyłňku.  

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Wojciech Szmajda 
178 3 
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UCHWAŁA Nr 517/LXIV/2010 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” dla części jednostki strukturalnej MWU 7. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity 
tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniej-
szymi zmianami), art. 17 i art. 20 ust. 1 oraz art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami), w 
zwiņzku z uchwałņ Rady Miasta Ostrołňki nr 
220/XXXII/2008 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie 
przystņpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu „ŋród-
mieŌcie Płn. – 11 Listopada” dla czňŌci jednostki 
strukturalnej MWU 7; uchwala siň, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1.1. Stwierdza siň zgodnoŌń niniejszej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrołňka, uchwalonego uchwałņ Rady nr 

273/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Ostrołňce z dnia 
1 grudnia 2000r.  

2. Zmianņ miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, zwanņ dalej planem, 
obejmuje siň czňŌń jednostki strukturalnej MWU 7 
– działki nr 40396 i 40397/1 połoŐone przy ul. Sta-
rosty Kosa.  

3. Załņczniki do planu stanowiņ:  

1)  załņcznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;  

2)  załņcznik nr 2 - rozstrzygniňcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu;  

3)  załņcznik nr 3 - rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania.  

§ 2.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)  planie - naleŐy przez to rozumień niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego,  

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 98 – 18365 – Poz. 1784 
 
2)  obszarze planu - naleŐy przez to rozumień 

obszar objňty planem w granicach admini-
stracyjnych gminy,  

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 szczególnych i odrňbnych - naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia wyni-
kajņce z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych (art. 104. Kodeksu postňpowania ad-
ministracyjnego),  

5)  terenie - naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu o okreŌlonym rodzaju przezna-
czenia, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi,  

6)  przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie wiodņce na danym 
terenie zajmujņcym nie mniej niŐ 60% po-
wierzchni terenu inwestycji,  

7)  zabudowie usługowo - handlowo - biurowej- 
naleŐy przez to rozumień budynek usługowy 
lub zespół takich budynków;  

8)  budynku lub lokalu usługowym - naleŐy przez 
to rozumień budynek wolnostojņcy lub lokal 
wbudowany, słuŐņcy funkcji usługowej nie 
wymagajņcej bazy pojazdów mechanicznych 
w zakresie:  

a)  biurowo – administracyjnym,  

b)  hotelowym;  

c)  handlu detalicznego i gastronomii z wyłņ-
czeniem handlu hurtowego,  

d)  rzemiosła z wyłņczeniem obsługi technicz-
nej i naprawy pojazdów mechanicznych 
oraz sprzedaŐy paliw płynnych;  

9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy- naleŐy przez 
to rozumień liniň, której nie moŐe przekraczań 
rzut poziomy zewnňtrznych krawňdzi budynku 
na powierzchniň terenu, nie uwzglňdniajņc:  

-  obiektów budowlanych ani ich czňŌci nie 
wystajņcych ponad powierzchniň terenu,  

-  elementów drugorzňdnych, np. schodów 
zewnňtrznych, ramp zewnňtrznych, dasz-
ków, markiz, wystňpów dachowych, 
oŌwietlenia zewnňtrznego,  

-  powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, 
szopy),  

 

10)  wysokoŌci budynku - naleŐy przez to rozu-
mień odległoŌń mierzonņ od głównej kalenicy 
dachu do poziomu projektowanego lub urzņ-
dzonego terenu przed wejŌciem głównym do 
budynku;  

11)  uciņŐliwoŌci - naleŐy przez to rozumień takie 
oddziaływanie na Ōrodowisko, które powodu-
je przekroczenie dopuszczalnych standardów 
lub norm, okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych,  

12)  urzņdzeniu - naleŐy przez to rozumień urzņ-
dzenia stacjonarne i niestacjonarne, a takŐe 
instalacje w rozumieniu ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001r. „Prawo Ochrony ŋrodowi-
ska” (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, 
poz. 902).  

2. Zgodnie z art. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, o której mowa wy-
Őej - ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)  działce budowlanej – rozumie siň przez to nie-
ruchomoŌń gruntowņ lub działkň gruntu, której 
wielkoŌń, cechy geometryczne, dostňp do drogi 
publicznej oraz wyposaŐenie w urzņdzenia in-
frastruktury technicznej spełniajņ wymogi re-
alizacji obiektów budowlanych wynikajņce z 
przepisów odrňbnych oraz niniejszej uchwały 
(pkt 12),  

2)  uzbrojeniu terenu - naleŐy przez to rozumień 
urzņdzenia, o których mowa w art. 143 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomoŌciami (pkt 13).  

3. Zgodnie z § 3 rozporzņdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
z póŎniejszymi zmianami) - ilekroń w niniejszej 
uchwale jest mowa o:  

1)  kondygnacji - naleŐy przez to rozumień pozio-
mņ nadziemnņ lub podziemnņ czňŌń budynku, 
zawartņ pomiňdzy powierzchniņ posadzki na 
stropie lub najwyŐej połoŐonej warstwy podło-
gowej na gruncie a powierzchniņ posadzki na 
stropie bņdŎ warstwy osłaniajņcej izolacjň 
cieplnņ stropu, znajdujņcego siň nad tņ czňŌciņ 
budynku, przy czym za kondygnacjň uwaŐa siň 
takŐe poddasze z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi oraz poziomņ czňŌń bu-
dynku stanowiņcņ przestrzeŊ na urzņdzenia 
techniczne, majņcņ Ōredniņ wysokoŌń w Ōwietle 
wiňkszņ niŐ 2 m; za kondygnacjň nie uznaje siň 
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszy-
nownia dŎwigu, centrala wentylacyjna, klima-
tyzacyjna lub kotłownia (pkt 16),  
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2)  kondygnacji podziemnej - naleŐy przez to ro-

zumień kondygnacjň zagłňbionņ ze wszystkich 
stron budynku, co najmniej do połowy jej wy-
sokoŌci w Ōwietle poniŐej poziomu przylegajņ-
cego do niego terenu, a takŐe kaŐdņ usytuowa-
nņ pod niņ kondygnacjň (pkt 17),  

3)  kondygnacji nadziemnej - naleŐy przez to ro-
zumień kaŐdņ kondygnacjň niebňdņcņ kondy-
gnacjņ podziemnņ (pkt 18),  

1)  terenie biologicznie czynnym - naleŐy przez to 
rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ urzņ-
dzonņ w sposób zapewniajņcy naturalnņ wege-
tacjň, a takŐe 50 % powierzchni tarasów i stro-
podachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej jed-
nak niŐ 10 m2, oraz wodň powierzchniowņ na 
tym terenie (pkt 22).  

4. Zgodnie z pkt 5.1.2.2 normy PN-ISO 
9836:1997. „WłaŌciwoŌci uŐytkowe w budownic-
twie. OkreŌlanie i obliczanie wskaŎników po-
wierzchniowych i kubaturowych”, - ilekroń w ni-
niejszej uchwale jest mowa o:  

powierzchni zabudowy - naleŐy przez to rozumień 
powierzchniň wyznaczonņ przez rzut pionowy 
zewnňtrznych krawňdzi budynku na powierzchniň 
terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza siň:  

-  powierzchni obiektów budowlanych ani ich 
czňŌci nie wystajņcych ponad powierzchniň te-
renu,  

-  powierzchni elementów drugorzňdnych, np. 
schodów zewnňtrznych, ramp zewnňtrznych, 
daszków, markiz, wystňpów dachowych, 
oŌwietlenia zewnňtrznego.  

§ 3.1. Przeznaczenie terenu ustalone w planie 
oznacza siň za pomocņ symbolu UH.  

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne sņ ustale-
niami planu:  

a)  granice obszaru objňtego planem,  

b)  linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Dla terenów obowiņzujņ łņcznie ustalenia 
zawarte w rozdziałach 2, 3 i 4 niniejszego planu.  

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
wskazane na rysunku planu.  

2. Na obszarze planu zakazuje siň lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŐy 
wiňkszej niŐ 2000m2.  

3. W zakresie kształtowania dachów ustala siň:  

-  dachy płaskie, kņt nachylenia połaci dacho-
wych do 5°;  

4. W zakresie kształtowania ogrodzeŊ ustala siň:  

1)  od strony ul. Starosty Kosa zakazuje siň lo-
kalizacji ogrodzenia;  

2)  ogrodzenia zlokalizowane w granicy działki 
o wysokoŌci wiňkszej niŐ 1,5 m od poziomu 
terenu wykonań jako aŐurowe o powierzchni 
przeŌwitu nie mniej niŐ 60%.  

5. W zakresie formy i lokalizacji informacji oraz 
reklam ustala siň:  

1)  lokalizacja tych obiektów nie moŐe powo-
dowań utrudnieŊ w ruchu pojazdów ani 
zniszczeŊ krajobrazu oraz obiektów budow-
lanych;  

2)  zakaz realizacji wolno stojņcych reklam za 
wyjņtkiem banerów;  

3)  powierzchnia tablic i banerów nie moŐe 
przekraczań 5,0 m²;  

4)  tablice i banery mogņ byń oŌwietlone wy-
łņcznie Ōwiatłem o stałym natňŐeniu;  

5)  obowiņzuje zakaz stosowania oŌwietlenia 
pulsujņcego i ruchomego.  

6. Ustala siň zasadň kształtowania budynków i 
budowli ogólnodostňpnych w sposób umoŐli-
wiajņcy dostňp osobom niepełnosprawnym.  

§ 5. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
kształtowania zieleni dla całego obszaru planu 
ustala siň:  

1)  zachowanie czňŌci powierzchni działek bu-
dowlanych jako biologicznie czynnej na te-
renach istniejņcej i projektowanej zabudowy 
zgodnie z ustaleniami planu;  

2)  zakaz wprowadzania nieoczyszczonych Ōcie-
ków do wód powierzchniowych oraz takiego 
kształtowania działki, które spowoduje od-
prowadzanie zanieczyszczonych wód opa-
dowych bezpoŌrednio do wód powierzch-
niowych;  

3)  zakaz lokalizacji urzņdzeŊ wodochłonnych, 
jeŌli ich zapotrzebowanie na wodň mogłoby 
naruszyń równowagň lokalnych zasobów 
wodnych;  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 98 – 18367 – Poz. 1784 
 

4)  uciņŐliwoŌń, w tym hałas, wynikajņca z dzia-
łalnoŌci usługowej lub innej nie moŐe prze-
kraczań terenu, do którego prowadzņcy dzia-
łalnoŌń posiada tytuł prawny.  

5)  eksploatacja urzņdzeŊ, powodujņcych 
wprowadzanie do Ōrodowiska substancji, 
wymagajņcych pozwolenia na ich wprowa-
dzanie jest dopuszczalna po uzyskaniu ta-
kiego pozwolenia, zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  

2. Ustala siň obowiņzek ochrony przed hałasem 
dla istniejņcej i projektowanej zabudowy, po-
przez okreŌlenie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu dla dróg i pozostałych Ŏródeł hałasu, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami dotyczņ-
cymi dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōro-
dowisku:  

a)  przedział czasu odniesienia równym oŌmiu 
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno 
po sobie nastňpujņcym LAeqD - 55 dB,  

b)  przedział czasu odniesienia równy najmniej 
korzystnej godzinie nocy LAeqN – 45 dB.  

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ za-
bytki objňte ochronņ prawnņ ani obiekty lub tere-
ny wymagajņce takiej ochrony.  

§ 7. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej.  

Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ za-
bytki objňte ochronņ prawnņ ani obiekty lub tere-
ny wymagajņce ochrony.  

§ 8. Sposoby zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrňbnych przepisów. 

Na obszarze zmiany planu nie wystňpujņ tereny 
ani obiekty podlegajņce ochronie na podstawie 
odrňbnych przepisów, w tym tereny górnicze, 
zagroŐone obsuwaniem siň mas ziemnych oraz 
naraŐone na niebezpieczeŊstwo powodzi.  

§ 9. Ograniczenia w uŐytkowaniu. 

Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ ogra-
niczenia w uŐytkowaniu.  

§ 10. Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru. 

1. Obsługň komunikacyjnņ terenu stanowi  
ul. Starosty Kosa w ciņgu drogi gminnej lokal-
nej.  

2. Dla obszaru planu ustala siň obowiņzek zapew-
nienia na terenie inwestycji miejsc parkingo-
wych, do których wlicza siň miejsca postojowe 
w garaŐach, w iloŌciach:  

a)  dla usług, biur i handlu – 3 miejsca parkin-
gowe na 100m2 powierzchni uŐytkowej bu-
dynków, nie mniej niŐ 2 stanowiska na je-
den obiekt usługowy;  

b)  dla gastronomii – 3 miejsca parkingowe na 
kaŐde 10 miejsc konsumpcyjnych, nie mniej 
niŐ 3 miejsca parkingowe;  

c)  dla pensjonatów i hoteli – 1 miejsce parkin-
gowe na pokój hotelowy i minimum 3 miej-
sca parkingowe dla obsługi hotelowej, nie 
mniej niŐ 5 stanowisk na kaŐdy obiekt,  

3. Dopuszcza siň lokalizacjň miejsc parkingowych 
o których mowa w ust. 2 na kondygnacji pod-
ziemnej.  

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Zaopatrzenie w wodň z istniejņcego wodociņgu 
miejskiego.  

2. Odprowadzenie Ōcieków do istniejņcego kolek-
tora kanalizacyjnego.  

3. Odprowadzenie wód opadowych do istniejņce-
go kolektora kanalizacji deszczowej – z pod-
czyszczeniem i separacjņ z zanieczyszczeŊ na 
terenie inwestycji zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.  

4. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istniejņcej 
i sieci elektroenergetycznej, w uzgodnieniu i na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

5. Zaopatrzenie w ciepło:  

1)  jako wiodņce Ŏródło ogrzewania budynków 
oraz ciepłej wody ustala siň indywidualne 
lub grupowe zasilanie w energiň:  

I.  z odnawialnych Ŏródeł energii takich jak: 
kolektory słoneczne, pompy ciepła, wody 
geotermalne, wiatraki, biogaz, biopaliwa 
itp. zgodnie z przepisami szczególnymi, 

II.  z innych Ŏródeł energii o najmniejszej 
uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska, takich jak: 
gaz, energia elektryczna, olej opałowy o 
niskiej zawartoŌci siarki itp. zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

2)  dopuszcza siň jako czasowe zaopatrzenie w 
ciepło z innych Ŏródeł energii.  

6. Zaopatrzenie w gaz z istniejņcej oraz projekto-
wanej sieci gazowej, w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  
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7. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala 

siň:  

1)  zasadň wywozu odpadów stałych z obszaru 
objňtego planem sposobem zorganizowa-
nym zgodnie z przepisami szczególnymi na 
wyznaczony dla tych potrzeb teren składo-
wania odpadów;  

2)  obowiņzek wyposaŐenia kaŐdej posesji w 
urzņdzenia i miejsca umoŐliwiajņce selek-
tywnņ zbiórkň odpadów zgodnie z przepi-
sami gminnymi;  

3)  moŐliwoŌń kompostowania odpadów orga-
nicznych zgodnie z przepisami szczególny-
mi.  

8. Ustala siň zakaz sadzenia drzew i krzewów w 
odległoŌci mniejszej niŐ 2,0m od Ōcian ze-
wnňtrznych kanałów sanitarnych i deszczo-
wych oraz sieci wodociņgowej i gazowej.  

§ 12. Stawka procentowa jednorazowej opłaty. 

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala siň stawkň jednorazowej 
opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieru-
chomoŌci, której wartoŌń wzrosła w zwiņzku z 
uchwaleniem niniejszego planu – w wysokoŌci 
30%.  

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 bňdzie pobiera-
na w przypadku zbycia nieruchomoŌci przed 
upływem piňciu lat od dnia wejŌcia w Őycie ni-
niejszego planu.  

Rozdział 3 
Przeznaczenie, parametry i wskaźniki  

kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenów 

§ 13. Ustalenia dla terenu zabudowy usługowo 
– handlowo - biurowej, oznaczonego na rysunku 
symbolem UH. 

1. Przeznaczenie terenu – zabudowa usługowo - 
handlowo - biurowa.  

2. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu.  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 
2,0m od granicy pasa drogowego ul. Staro-
sty Kosa;  

2)  maksymalna wielkoŌń powierzchni zabudo-
wy w stosunku do powierzchni działki – 
80%;  

3)  minimalny udział terenu biologicznie czyn-
nego w stosunku do powierzchni działki – 
5%;  

4)  wysokoŌń budynków:  

a)  nie wiňcej niŐ 17,0 m od poziomu terenu,  

b)  od czterech do piňciu kondygnacji, w tym 
jedna podziemna;  

5)  dopuszcza siň usytuowanie budynku przy 
wschodniej i zachodniej granicy działki;  

6)  nie ustala siň wymagaŊ w zakresie szeroko-
Ōci elewacji frontowej oraz usytuowania ka-
lenicy w stosunku do frontu działki;  

7)  elewacja frontowa równoległa do frontu 
działki.  

3. Ustala siň zakaz podziału terenu.  

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 14. Dla obszaru objňtego niniejszņ uchwałņ 
tracņ moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejonu „ŋródmieŌcie 
Płn. – 11 Listopada”, uchwalonego uchwałņ nr 
471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołňce z dnia  
30 marca 2006r. (publikacja: Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z 
dnia 28 kwietnia 2006r.).  

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Prezydentowi Miasta Ostrołňki.  

§ 16. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego.  

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołňki: 

Dariusz Maciak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 517/LXIV/2010 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 25 marca 2010r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE  
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: „ŋródmieŌcie Płn.  

– 11 Listopada” w Ostrołňce dla czňŌci jednostki strukturalnej MWU 7 był wyłoŐony do publicznego wglņdu 
w dniach od 30 grudnia 2009r. do 25 stycznia 2010r.  

Debata publiczna została zorganizowana w dniu 20 stycznia 2010r. w Urzňdzie Miasta Ostrołňki. Nikt z 
przybyłych nie wniósł uwag na ustalenia projektu planu. W okresie wyłoŐenia projektu planu do publiczne-
go wglņdu oraz w okresie 14 dni po wyłoŐeniu nie została wniesiona Őadna uwaga.  

 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 517/LXIV/2010 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 25 marca 2010r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE  
O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
I. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „ŋródmieŌcie Płn – 11 Listopa-

da” w Ostrołňce dla czňŌci jednostki strukturalnej MWU 7 nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które bňdņ realizowane przez Miasto Ostrołňka:  

Wydatki zwiņzane z realizacjņ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, leŐņce po stronie inwesto-
ra:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Teren objňty ustaleniami projektu planu stanowił własnoŌń osób fizycznych.  

III. Zasady realizacji infrastruktury technicznej.  

W całoŌci ze Ōrodków inwestora.  
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