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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LII/327/2010 

Rady Miejskiej Wćgrowa 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

 
Wymagania jakie powinien spełniać przedsićbiorca ubiegający sić o wydanie zezwolenia  

na ċwiadczenie usług w zakresie opróďniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystoċci ciekłych od właċcicieli nieruchomoċci na terenie miasta Wćgrowa 

 
§ 1. 

1. Przedsićbiorca powinien posiadać bazć tech-
niczną i transportową zlokalizowaną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wyposaďoną w 
miejsca postojowe dla posiadanych pojazdów 
oraz zapewniającą moďliwoċć mycia i dezyn-
fekcji pojazdów. Mycie i dezynfekcja pojazdów 
moďe odbywać sić poza bazą techniczna na 
podstawie umowy z podmiotem posiadającym 
odpowiednie warunki i ċrodki do jej przepro-
wadzenia. 

2. Posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne 
spełniające wymagania zawarte w Rozporzą-
dzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 listo-
pada 2002r. w sprawie wymagaĉ dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), które 
powinny: 

a) być oznakowane w sposób trwały i widocz-
ny, umoďliwiający identyfikacjć przedsić-
biorcy ċwiadczącego usługi, 

a)  być myte i dezynfekowane po zakoĉczeniu 
pracy, 

b)  zapewnić odpowiedni standard bezpieczeĉ-
stwa i higieny ċwiadczonych usług. 

3. Prowadzić działalnoċć w sposób niepowodują-
cy zanieczyszczenia miejsca opróďniania zbior-
ników i tras przejazdu, a w przypadku rozlania 
nieczystoċci ciekłych podczas wykonywania 
usługi, miejsce naleďy oczyċcić a teren odkazić. 
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UCHWAŁA Nr 574/LXX/2010 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

 z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w Ostrołęce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póč-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 
179/XXIX/2008Rady Miasta Ostrołćki z dnia 3 
kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w Ostrołćce 
oraz stwierdzając zgodnoċć z ustaleniami Zmiany 
Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego miasta Ostrołćki uchwa-
lonym uchwałą Rady Miasta Ostrołćki nr 
567/LXIX/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. – Rada 
Miasta Ostrołćki uchwala, co nastćpuje: 

 

Dział I 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w 
Ostrołćce, zwany dalej planem. 

§ 2.1. Granice obszaru objćtego planem wy-
znaczają: 

1)  od północnego wschodu – linie rozgraniczające 
ulicy Gorbatowa, 

2)  od południowego wschodu – linie rozgranicza-
jące ulicy Brata Zenona Ďebrowskiego, 

3)  od południowego zachodu – granice terenów 
usług i zabudowy mieszkaniowej, 
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4)  od północnego zachodu – linie rozgraniczające 

przedłuďenie ulicy Dobrzaĉskiego oraz granice 
terenów usług i zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. 

2. Granice obszaru objćtego planem są wyzna-
czone na rysunku planu sporządzonym na mapie 
w skali 1:1000, który jest integralną czćċcią planu i 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu. 

4. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały 
do terenu objćtego planem. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu – li-
nie rozgraniczające tereny o róďnym przeznacze-
niu lub róďnych zasadach zagospodarowania. 

3. Ustala sić, ďe linie rozgraniczające o których 
mowa w ust. 2 są wyznaczone na rysunku planu 
kreską ciągłą jako ċciċle okreċlone, przy czym przy 
identyfikacji tych linii w terenie, jeċli nie biegną 
one po istniejących granicach geodezyjnych, do-
puszcza sić tolerancjć w stosunku do linii ozna-
czonych na rysunku planu w granicach do 2 m (w 
kaďdą stronć). 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 pełnią funkcjć postulatywną 
lub informacyjną. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1)  planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, 

2)  uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miasta Ostrołćki w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu „Gorbatowa”, 

3)  rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

4)  przepisach szczególnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy ograniczające dys-
ponowanie terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych, 

 

5)  przeznaczeniu podstawowym– naleďy przez to 
rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z 
funkcji dominującej na obszarze okreċlonego 
przeznaczenia, 

6)  przeznaczeniu towarzyszącym – naleďy przez 
to rozumieć dopuszczalne na obszarze funkcje 
o przeznaczenia terenu innym niď podstawo-
we, wzbogacające funkcjć podstawową, 

7)  obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar o 
okreċlonym rodzaju przeznaczenia podsta-
wowego wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, 

8)  usługach (bez okreċlenia ich profilu) – naleďy 
przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub 
lokale uďytkowe wbudowane, w których pro-
wadzona jest działalnoċć słuďąca zaspokaja-
niu potrzeb ludnoċci, nie związana z wytwa-
rzaniem dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi. Usługi obejmują działalnoċć, 
która wynika z potrzeb miasta jako oċrodka 
wielofunkcyjnego z obiektami słuďącym reali-
zacji potrzeb w szczególnoċci: społecznych, 
zdrowia, oċwiaty, nauki, administracji, usług 
bytowych, handlu, biurowoċci, kultury, kultu 
religijnego, sportu, rozrywki, turystyki, ga-
stronomii oraz drobnej wytwórczoċci i obsłu-
gi warsztatowej, 

9)  nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy – nale-
ďy przez to rozumieć nieprzekraczalny piono-
wy wymiar budynku w metrach, mierzony od 
poziomu terenu przy najniďej połoďonym wej-
ċciu do budynku (nie bćdącym wyłącznie 
wejċciem do pomieszczeĉ gospodarczych lub 
technicznych) do najwyďszej górnej krawćdzi 
dachu, 

10)  nieprzekraczalna linia zabudowy– naleďy 
przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną 
odległoċć nadziemnej ċciany budynku od 
krawćdzi drogi publicznej, bez uwzglćdniania: 
werand, wykuszy, okapów i nadwieszeĉ wy-
stających poza obrys budynku nie wićcej niď 
1,5m oraz schodów zewnćtrznych i ramp przy 
wejċciach do budynków, 

11)  minimalnym procentowym wskačniku po-
wierzchni biologicznie czynnej – naleďy przez 
to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 
wartoċć procentową powierzchni terenu – 
działki z nawierzchnią ziemną urządzoną w 
sposób zapewniający naturalną wegetacjć, a 
takďe 50% powierzchni tarasów i stropoda-
chów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak 
niď 10m2, oraz wodć powierzchniową na tym 
terenie w stosunku do powierzchni całkowitej 
terenu – działki, 
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12)  obowiązek wkomponowania drzewostanu 

sosnowego – naleďy przez to rozumieć pozo-
stawienie moďliwie jak najwićkszego terenu 
obecnie istniejącego drzewostanu sosnowe-
go i wkomponowanie go w tereny zieleni nie 
wykluczając przy tym moďliwoċci jego likwi-
dacji – usunićcia z chwilą jego kolizji z zago-
spodarowaniem nieruchomoċci, 

13)  maksymalny wskačnik intensywnoċci zabu-
dowy – naleďy przez to rozumieć najwićkszą 
nieprzekraczalną wartoċć stosunku sumy po-
wierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków liczonej w zewnćtrznym ob-
rysie ċcian bez uwzglćdnienia balkonów, log-
gi i tarasów do powierzchni odpowiednio te-
renu lub działki, na której usytuowane są te 
budynki, 

14)  kondygnacja – naleďy przez to rozumieć po-
ziomą nadziemną lub podziemną czćċć bu-
dynku, zawartą pomićdzy powierzchnią po-
sadzki na stropie lub najwyďej połoďonej war-
stwy podłogowej na gruncie a powierzchnią 
posadzki na stropie bądč warstwy osłaniają-
cej izolacjć cieplną stropu, znajdującego sić 
nad tą czćċcią budynku, przy czym za kondy-
gnacjć uwaďa sić takďe poddasze z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 
poziomą czćċć budynku stanowiącą prze-
strzeĉ na urządzenia techniczne, mającą 
ċrednią wysokoċć w ċwietle wićkszą niď 2m, 
za kondygnacjć nie uznaje sić nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia 
dčwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyj-
na lub kotłownia, 

15)  liczbie kondygnacji – naleďy przez to rozumieć 
liczbć kondygnacji budynku z wyjątkiem sute-
ren, piwnic, antresoli oraz poddaszy nieuďyt-
kowych, 

16)  obiekcie handlowym – budynek, w którym 
prowadzona jest działalnoċć handlowa deta-
liczna, hurtowa i hurtowo – detaliczna bez 
wzglćdu na iloċć i rodzaj branď bćdących w 
sprzedaďy, 

17)  podstawowej powierzchni uďytkowej obiektu 
– powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb wynikających z funk-
cji obiektu lub jego wydzielonej czćċci na 
wszystkich kondygnacjach. Powierzchnia 
mierzona po wewnćtrznej długoċci ċcian, z 
wyjątkiem powierzchni: komunikacji we-
wnćtrznej (np.: pasaďe, korytarze, klatki scho-
dowe, szyby dčwigowe), pomieszczeĉ admi-
nistracyjnych, pomieszczeĉ socjalnych i sani-
tarnych, pomieszczeĉ magazynowych, po-
mieszczeĉ technicznych, kondygnacji pod-

ziemnych i nadziemnych z miejscami posto-
jowymi samochodów, 

18)  powierzchni sprzedaďy – czćċć ogólnodo-
stćpna powierzchni obiektu handlowego sta-
nowiącego całoċć techniczno – uďytkową, 
przeznaczonego do sprzedaďy detalicznej, w 
której odbywa sić bezpoċrednia sprzedaď to-
warów bez wliczania do niej powierzchni: 
usług i gastronomii, ekspozycji wystawowej, 
komunikacji wewnćtrznej, pomieszczeĉ ad-
ministracyjnych, pomieszczeĉ socjalnych i 
sanitarnych, pomieszczeĉ magazynowych, 
kondygnacji z miejscami postojowymi samo-
chodów, 

19)  wielkopowierzchniowym obiekcie handlo-
wym – rozumie sić obiekt handlowy, w któ-
rym powierzchnia sprzedaďy (na jeden obiekt) 
przekracza 2000m2, oraz w którym prowadzo-
na jest jakakolwiek działalnoċć handlowa i 
usługowa, 

20)  zabudowie usługowo – mieszkaniowej– nale-
ďy przez to rozumieć budynki usługowe, w 
których nie wićcej niď 50% powierzchni cał-
kowitej przeznacza sić na zaspokajanie po-
trzeb mieszkaniowych, 

21)  reklamie – naleďy przez to rozumieć plansze 
graficzne umieszczane na materialnym pod-
łoďu lub obiekty przestrzenne o powierzchni 
do 15 m2niosąca wizualny przekaz informa-
cyjno – reklamowy, montowane na własnych 
noċnikach – konstrukcjach noċnych lub na 
obiektach budowlanych, obejmujące: 

1)  tablice reklamowe – wydzielone na noċni-
ku lub obiekcie płaszczyzny, na której są 
naklejane lub mocowane plakaty rekla-
mowe, 

2)  reklamy remontowe – siatki okrywające 
rusztowanie budowlane, dopuszczone do 
stosowania wyłącznie w trakcie formalnie 
prowadzonych robót budowlanych, 

22)  słupie reklamowym – naleďy przez to rozu-
mieć słup w formie walca o ċrednicy do 1,5m, 
wysokoċci do 25m i kaďdej powierzchni eks-
pozycyjnej – reklamowej na materialnym 
podłoďu do 25m2 słuďący do umieszczania 
materiałów promocyjno – informacyjnych, 

23)  szyldach – naleďy przez to rozumieć ze-
wnćtrzne oznaczenie stałego miejsca wyko-
nywania przez przedsićbiorcć działalnoċci go-
spodarczej, mogące zawierać: oznaczenie 
przedsićbiorcy – firmć lub nazwć przedsić-
biorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w 
wypadku osoby fizycznej – imić i nazwisko 
przedsićbiorcy oraz nazwć, pod którą wyko-
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nuje działalnoċć gospodarczą, oraz zwićzłe 
okreċlenie przedmiotu wykonywanej działal-
noċci gospodarczej, w tym takďe: 

1)  szyldy semaforowe – szyldy zamocowany 
do ċciany budynku z płaszczyzną umiesz-
czaną pod kątem do płaszczyzny ċciany 
budynku, 

2)  zwiastuny szyldów – zewnćtrzne oznacze-
nie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsićbiorcć działalnoċci gospodarczej, 
nie umieszczane na nieruchomoċci, na 
której ta działalnoċć jest wykonywana, 
zwiastun szyldu moďe zawierać informacjć 
kierującą do siedziby firmy i moďe być 
umieszczony poza miejscem prowadzenia 
działalnoċci, 

24)  zjazd – połączenie drogi publicznej z nieru-
chomoċcią połoďoną przy drodze, stanowiące 
bezpoċrednie miejsce dostćpu do drogi pu-
blicznej. Urządzone miejsce dostćpu do drogi, 
którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi 
przyległego terenu i jest uzgodniona z zarząd-
cą drogi, 

25. zjazd publiczny – urządzone miejsce dostćpu 
do drogi z drogi wewnćtrznej lub obiektu, w 
którym jest prowadzona działalnoċć gospo-
darcza. Zjazd publiczny zapewnia dostćp z/do 
parkingu, stacji paliw, obiektów handlowych, 
gastronomicznych, obiektów przemysłowych 
lub innych obiektów ogólnodostćpnych, 

26. droga wewnćtrzna – droga nie zaliczone do 
ďadnej kategorii dróg publicznych – nie leďy w 
ciągu ďadnej z kategorii dróg publicznych. 

Dział II 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad  

zagospodarowania terenów 

§ 5.1. W planie wyodrćbnia sić nastćpujące ro-
dzaje przeznaczenia terenu: 

1)  teren usług – „Centrum Handlowo – Usługo-
we” – oznaczony na rysunku planu symbolem 
UC/U: 

a)  zagospodarowanie terenu „Centrum Han-
dlowo – Usługowego”: 

-  zabudowa terenu wielkopowierzchnio-
wymi obiektami handlowo – usługowymi 
z uzupełniającą zabudową, 

-  uzupełniająca zabudowa terenu „Cen-
trum Handlowo – Usługowego” budyn-
kami obsługi transportu kołowego, 

 

b)  kształtowanie ładu przestrzennego: 

-  przewiduje sić zabudowć o charakterze 
jedno i wielobryłowej obiektami wolno-
stojącymi handlowymi i usługowymi, 

-  naleďy kształtować zieleĉ wysoką i niską 
wzdłuď ciągów pieszych w formie skwe-
rów i pasów zieleni wzbogaconych ele-
mentami małej architektury, 

-  naleďy wyodrćbnić układy komunikacji 
pieszej i kołowej, strefy obsługi klienta 
od strefy zaopatrzenia. 

2)  tereny ciągów komunikacyjnych – obejmujące 
wyodrćbnione liniami rozgraniczającymi – te-
reny ulic – oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KUZ, KUL, w których koĉcowe litery okre-
ċlają klasć danej ulicy zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją dróg i ulic (Z– ulica zbiorcza, L– uli-
ca lokalna), 

3)  tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej – 
oznaczone na rysunku planu symbolem UM, 

4)  tereny, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 nie 
mogą stanowić samodzielnych nieruchomoċci 
(ich kształt, wielkoċć, połoďenie). Zagospoda-
rowanie tych terenów, musi odbywać sić w 
powiązaniu – łącznie z terenami połoďonymi w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego rejonu „Ċródmieċcie Płd. – Gowo-
rowska” w Ostrołćce. 

2. W planie nie wystćpują tereny wymagające 
wprowadzenia ustaleĉ z zakresu: 

1)  nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów wynikające z po-
trzeb ochrony ċrodowiska i obowiązujących 
ustaleĉ planów ochrony ustanowionych dla 
parków narodowych, rezerwatów przyrody i 
parków krajobrazowych, a takďe dla innych 
form ochrony przyrody wystćpujących na tere-
nach objćtych projektem planu miejscowego, 
ze wzglćdu na brak ich wystćpowania, 

2)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, ze 
wzglćdu na brak ich wystćpowania, 

3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie ustalonej 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takďe naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych, ze wzglćdu na 
brak ich wystćpowania, 

4)  granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleĉ nieruchomoċci, ze wzglćdu na 
brak ich wystćpowania, 
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5)  sposobów i terminów tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów, ze wzglćdu na brak takiej potrzeby, 

6)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze wzglćdu 
na brak ich wystćpowania, 

7)  granic obszarów wymagających przekształceĉ 
lub rekultywacji, ze wzglćdu na brak ich wystć-
powania, 

8)  granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych 
oraz terenów słuďących organizacji imprez ma-
sowych, ze wzglćdu na brak ich wystćpowania, 

9)  granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze wzglćdu na brak ich wystćpo-
wania. 

§ 6.1. Przy inwestowaniu i zagospodarowaniu 
terenu ustala sić nastćpujący rodzaj lokalnego 
wymagania szczególnego wynikającego z istnieją-
cego ograniczenia lub utrudnienia: wymaganie 
szczególne na terenie w pasach przebiegu magi-
stralnych przewodów podziemnych miejskiej in-
frastruktury technicznej. 

2. W pasie terenowym, w którym przebiegają 
magistralne przewody, o których mowa w ust. 1, 
oznaczony na rysunku planu: 

1)  zabrania sić wkraczania z zabudową kubaturo-
wą pozostawiając je jako utwardzone ciągi ko-
munikacyjne, piesze, miejsca parkingowe lub 
powierzchnie biologicznie czynne, 

2)  nakazuje sić przy projektowaniu i sytuowaniu 
obiektów budowlanych zachowanie bezpiecz-
nych odległoċci od istniejących przewodów 
magistralnych – zgodnych z przepisami szcze-
gólnymi. 

Od powyďszych wymagaĉ moďna odstąpić, jeċli 
inwestor sytuując obiekt budowlany zastosuje 
odpowiednie rozwiązania techniczno – konstruk-
cyjne zabezpieczające i niezakłócające przebieg 
magistralnego przewodu podziemnego lub teď 
dokonane zostanie przełoďenie odpowiedniego 
odcinka przewodu magistralnego. 

§ 7.1. Ustala sić nastćpujące warunki realizacji 
miejsc parkingowych dla obiektów nowo wzno-
szonych lub rozbudowywanych: 

1)  inwestorzy mają obowiązek zapewnienia reali-
zacji odpowiedniej iloċci miejsc parkingowych 
na terenie własnym inwestycji, 

 

 

2)  iloċć miejsc parkingowych dla poszczególnych 
rodzajów obiektów nie moďe być mniejsza od 
niďej podanych wielkoċci: 

a)  dla obiektów administracji, sądów i banków 
– 18 stanowisk na 1000m2podstawowej po-
wierzchni uďytkowej budynków, 

b)  dla obiektów handlowo – usługowych, wiel-
kopowierzchniowych obiektów handlowych 
– 25 stanowisk na 1000m2podstawowej po-
wierzchni uďytkowej budynków, 

c)  dla innych biur i usług – 18 stanowisk na 
1000m2podstawowej powierzchni uďytkowej 
budynków z tym, ďe dla szkół ponadpod-
stawowych – 18 stanowisk na 100 zatrud-
nionych. 

§ 8.1. Ustala sić nastćpujące zasady dotyczące 
ustalania nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 
budynków nowo wznoszonych lub rozbudowy-
wanych: 

1)  ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy od 
linii rozgraniczających ulic: KUZ, KUG i KUL– 
5m, 

2)  od strony ulicy KUL dopuszcza sić sytuowanie 
obiektów o funkcji usługowej z towarzyszącą 
funkcją mieszkaniową (teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem UM) w mniejszej niď 
ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy od-
ległoċci od linii rozgraniczającej ulicy, (ale co 
najmniej 2m), z tym, ďe mićdzy budynkiem a 
ulicą nie moďe być wówczas ogrodzenia trwa-
łego, a główne wejċcie do budynku powinno 
znajdować sić od strony ulicy. 

§ 9.1. Na teren o przeznaczeniu UC/U ustala sić 
zjazdy publiczne z/do dróg publicznych: 

1)  z ulicy lokalnej (KUL– przedłuďenie ulicy Do-
brzaĉskiego) jeden na zasadzie prawo i lewo 
skrćtu, 

2)  z ulicy zbiorczej (KUZ– Generała Aleksandra 
Gorbatowa) maksymalnie trzy zjazdy na zasa-
dzie prawo i lewo skrćtu, 

3)  z ulicy głównej (KUG– Brata Zenona Ďebrow-
skiego) maksymalnie dwa zjazdy: jeden na za-
sadzie lewo skrćtu drugi prawo i lewo skrćtu. 

2. Na teren o przeznaczeniu UM ustala sić zjazd 
publiczny z/do drogi publicznej: z ulicy lokalnej 
(KUL– przedłuďenie ulicy Dobrzaĉskiego) jeden na 
zasadzie prawo i lewo skrćtu. 
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3. Miejsce usytuowania i zasady budowy zjaz-
dów, o których mowa w ust. 1 i 2 w uzgodnieniu i 
za zgodą zarządcy dróg publicznych. 

4. Komunikacja wewnćtrzna po terenie, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2 na zasadzie dróg we-
wnćtrznych. 

5. Układ i iloċć dróg wewnćtrznych nie moďe 
zwićkszać iloċci zjazdów publicznych okreċlonych 
w ust. 1 i 2. 

§ 10. Ustala sić zasady tworzenia nowych dzia-
łek powstających w wyniku podziału oraz zasady 
wyznaczania nowych ulic dla ich obsługi: 

1)  nowo tworzona działka musi mieć zapewniony 
dostćp do drogi publicznej – bezpoċredni lub 
poprzez wydzieloną drogć wewnćtrzną wraz z 
ustanowieniem na tej drodze odpowiednich 
słuďebnoċci. 

§ 11. Ustala sić zasady lokalizowania reklam, 
szyldów i słupów reklamowych. 

1. Na terenie objćtym planem dopuszcza sić loka-
lizowanie: 

1)  słupów reklamowych, 

2)  reklam, 

3)  szyldów. 

2. Okreċla sić zasady sytuowania noċników re-
klamowych: 

1)  płaszczyzny ekspozycyjne reklam powinny 
nawiązywać do elementów istniejącego za-
gospodarowania: osi jezdni, płaszczyzn fa-
sad zabudowy i innych charakterystycznych 
elementów w sąsiedztwie, 

2)  w obrćbie jednego skrzyďowania formaty 
reklam powinny być jednakowe, zawieszone 
na jednej wysokoċci, 

3)  na jednym ciągu komunikacyjnym, w obsza-
rze podobnie zagospodarowanym, formaty 
reklam powinny być jednakowe, jednakowo 
ukierunkowane, zawieszone na jednej wy-
sokoċci, moďliwie w jednakowych odległo-
ċciach. 

3. Nie dopuszcza sić umieszczania reklam, noċni-
ków reklamy i słupów reklamowych: 

1)  w szpalerach drzew, 

2)  w sposób powodujący pogarszanie warun-
ków wegetacyjnych drzew lub przycinanie 
gałćzi, 

3)  w sposób ograniczający widocznoċć z ka-
mer wizyjnych systemu monitoringu. 

4)  na latarniach ulicznych, 

5)  na ogrodzeniach, 

6)  na urządzeniach naziemnych infrastruktury 
technicznej, jak szafki energetyczne, gazo-
we, telekomunikacyjne, na słupach trakcji 
elektrycznych, stacjach transformatoro-
wych, wyrzutniach i czerpniach wentylacyj-
nych, itp. 

4. Powierzchnie reklamowe dwustronne – przy 
równoległym usytuowaniu obu płaszczyzn 
ekspozycyjnych oraz reklam zmiennych nie 
sumuje sić, traktując je jak reklamy jedno-
stronne. 

5. Powierzchnie reklamowe ċwietlne – posiadają-
ca własne wewnćtrzne čródło ċwiatła i pod-
ċwietlane – posiadająca własne zewnćtrzne 
čródło ċwiatła oraz oċwietlenie wystaw nie 
powinny być uciąďliwe dla uďytkowników bu-
dynku oraz powodować olċnienia przechod-
niów i uďytkowników jezdni. 

6. Okreċla sić zasady umieszczania szyldów na 
elewacjach budynków: 

1)  dopuszcza sić lokalizowanie szyldów na 
elewacjach budynków, w których zlokalizo-
wane są usługi w parterach, 

2)  szyldy nie mogą wystawać poza obrys bu-
dynku wićcej niď 1m. 

7. Ustalenia okreċlone powyďej nie dotyczą re-
klam i szyldów umieszczanych wewnątrz obiek-
tów budowlanych. 

8. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mo-
gą być wykorzystywane do sytuowania reklam 
na czas nie dłuďszy niď czas trwania budowy. 

9. Usytuowanie reklam, szyldów i słupów rekla-
mowych w rejonie linii rozgraniczających dróg 
publicznych, musi być zgodne z przepisami do-
tyczącymi bezpieczeĉstwa ruchu drogowego. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu 

§ 12.1. Ustala sić zasadć obsługi nowej zabu-
dowy z miejskich systemów infrastruktury tech-
nicznej, poprzez istniejące przewody magistralne 
oraz istniejącą sieć rozdzielczą. 

2. Ustala sić: 

1)  utrzymanie zasady prowadzenia przewodów 
podstawowej sieci infrastruktury technicznej w 
pasach ulicznych tj. w terenach zawartych mić-
dzy liniami rozgraniczającymi ulic, 

2)  od zasady, o której mowa w pkt 1, moďna od-
stąpić, tylko, jeċli w pasie ulicznym nie ma wa-
runków dla realizacji danego przewodu zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 
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3. Dopuszcza sić w uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej we-
wnątrz obiektów budowlanych. 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w wodć: dla te-
renu objćtego planem ustala sić zaopatrzenie z 
miejskiej sieci wodociągowej poprzez sieć drugo-
rzćdną w układzie pierċcieniowym, zasilaną z ist-
niejącej magistrali w ulicy Generała Aleksandra 
Gorbatowa DN 400mm. 

§ 14. W zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ċcieków ustala sić odprowadzanie ċcieków byto-
wo – gospodarczych z terenu objćtego planem do 
miejskiej oczyszczalni ċcieków poprzez istniejące 
kolektory sanitarne: 

1)  kolektor Ø 600/800mm w ulicach: Włodzimierza 
Steyera i Generała Aleksandra Gorbatowa, 

2)  kolektor Ø 1000mm w ulicy Brata Zenona Ďe-
browskiego. 

§ 15. W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych: 

1. ustala sić odprowadzanie wód deszczowych do 
istniejącego kolektorów deszczowych podsta-
wowego znaczenia dla miasta: 

1)  kolektora Ø 1800mm w ulicy Generała Alek-
sandra Gorbatowa, 

2)  kolektora Ø 1000mm oraz Ø 1800mm w cią-
gu ulic: Włodzimierza Steyera – Brata Zeno-
na Ďebrowskiego, 

2. ustala sić obowiązek podczyszczania wód 
deszczowych przed ich odprowadzeniem do 
miejskiej kanalizacji deszczowej z terenów sta-
cji paliw. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1)  ustala sić zaopatrzenie terenu objćtego planem 
w gaz przewodowy, przy czym čródłem zasila-
nia jest gazociąg przesyłowy wysokiego ciċnie-
nia Ostrów Mazowiecka – Ostrołćka poprzez 
stacjć redukcyjno – pomiarową I stopnia przy 
ulicy Bohaterów Westerplatte (połoďoną poza 
obszarem objćtym planem), 

2)  ustala sić zasadć dostarczania gazu do celów 
podgrzewania wody, a takďe do ogrzewania 
obiektów, pomieszczeĉ, 

3)  ustala sić doprowadzenie gazu istniejącymi 
gazociągami ċredniego ciċnienia oraz – po re-
dukcji ciċnienia w stacjach redukcyjno – po-
miarowych II stopnia – gazociągami niskiego 
ciċnienia, a nastćpnie rozbudowywaną siecią 
rozdzielczą. 

 

§ 17. W zakresie energetyki i zaopatrzenia w 
energić elektryczną: 

1)  ustala sić, ďe w energić elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej bćdą zaopatrywani wszyscy 
potencjalni odbiorcy, 

2)  ustala sić, ďe w przypadku koniecznoċci realiza-
cji stacji transformatorowej wolnostojącej nie-
zbćdne bćdzie zapewnienie terenu o gabary-
tach – wymiarach i powierzchni niezbćdnej do 
prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju 
obiektu. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w energić ciepl-
ną: 

1)  ustala sić zaopatrzenie w energić cieplną zain-
westowania na terenie objćtym planem z miej-
skiej sieci cieplnej, 

2)  ustala sić zachowanie istniejących miejskich 
rurociągów cieplnych oraz dopuszcza sić ich 
przebudowć, a takďe realizacjć nowych odcin-
ków sieci cieplnej – stosownie do potrzeb. 

§ 19. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1)  ustala sić zachowanie istniejącej sieci kabli 
mićdzymiastowych i mićdzycentralowych oraz 
moďliwoċć jej rozbudowy stosownie do po-
trzeb, 

2)  ustala sić obsługć zabudowy na terenie objć-
tym planem z central automatycznych poprzez 
sieć istniejących kabli magistralnych. 

§ 20. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1)  ustala sić zasadć wywozu odpadów stałych z 
terenu objćtego planem sposobem zorganizo-
wanym na wyznaczone dla potrzeb miasta te-
reny składowania, przeróbki lub spalania od-
padów, 

2)  ustala sić obowiązek wyposaďenia kaďdego 
obiektu w urządzenia i miejsca umoďliwiające 
segregacjć odpadów. 

Rozdział 4 
Ustalenia dla poszczególnych  

jednostek terenowych 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem UC/U – teren usług – „Centrum 

Handlowo – Usługowe” – ustala sić: 

§ 21.1. Przeznaczeniem podstawowym jednost-
ki terenowej jest handel i usługi działające w for-
mie wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych lub obiektów, w których powierzchnia 
sprzedaďy (na jeden obiekt) nie przekracza 
2000m2. 
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2. Dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszą-
cym działającym jako obiekty wolnostojące mogą 
być usługi związane z obsługą transportu kołowe-
go w szczególnoċci: stacje paliw, obiekty zespo-
łów garaďowych i parkingów, ogólnodostćpnych 
parkingów wielopoziomowych, myjnie samocho-
dowe. 

3. Dla jednostki terenowej obowiązują nastćpu-
jące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1)  ustala sić wysokoċć zabudowy do 5 kondygna-
cji naziemnych, 

2)  w zakresie zasad i warunków podziału nieru-
chomoċci przyjćto kryterium okreċlenia para-
metrów nowych działek przeznaczonych pod 
zabudowć wynikające z funkcji nowotworzonej 
działki przy zachowaniu minimalnych parame-
trów: 

a)  minimalna szerokoċci frontów działek: 

-  dla usług związanych z obsługą transpor-
tu kołowego – 20m, 

-  dla przeznaczenia podstawowego – 30m, 

b)  minimalna powierzchnia działek: 

-  dla usług związanych z obsługą transpor-
tu kołowego – 1000m2, 

-  dla przeznaczenia podstawowego – 
2000m2, 

c)  kąt połoďenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego od 70 do 120 stopni. 

3)  ustalenia dotyczące zasad podziału nieru-
chomoċci okreċlone w § 21 ust. 3 pkt 2 nie 
dotyczą podziałów w sytuacji wzajemnych 
regulacji granic pomićdzy sąsiadującymi 
działkami oraz podziałów wydzielających 
układy komunikacyjne – drogi, 

4)  ustala sić maksymalny wskačniki intensywno-
ċci zabudowy – 4,50, 

5)  ustala sić minimalny procentowy wskačnik 
powierzchni biologicznie czynnej – 4%, 

6)  ustala sić obowiązek wkomponowania w zago-
spodarowanie terenu w przyszłe tereny zieleni 
jak najwićkszej czćċci istniejącego drzewostanu 
sosnowego, 

7)  dopuszcza sić wydzielenie z całoċci terenu 
okreċlonych budynków przeznaczenia podsta-
wowego i związanych z nimi czćċci terenu dla 
budynków przeznaczenia towarzyszącego, 

 

 

8)  dopuszcza sić realizacjć obiektów i urządzeĉ 
zewnćtrznych infrastruktury technicznej – pod 
warunkiem, ďe bćdą to obiekty i urządzenia słu-
ďące obsłudze zainwestowania. 

4. Dla czćċci terenu połoďonej w zasićgu strefy 
przebiegu magistralnych przewodów infrastruktu-
ry technicznej obowiązują ustalenia zawarte w § 6 
ust. 2. 

5. Obowiązują takďe ustalenia zawarte w § 7 i 8. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem UM – usługowo – mieszkalnej 

ustala sić: 

§ 22.1. Przeznaczeniem podstawowym jednost-
ki terenowej są usługi z towarzyszącą funkcją 
mieszkaniową. 

2. Dla jednostki terenowej obowiązują nastćpu-
jące zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1)  warunki dla zabudowy usługowej i usługowo – 
mieszkaniowej: 

a)  ustala sić realizacjć nowych budynków 
usługowych lub usługowo – mieszkanio-
wych, 

b)  zakazuje sić budowy odrćbnych budynków 
mieszkalnych, 

c)  ustala sić min. 2 kondygnacje nadziemne, 

d)  ustala sić nieprzekraczalną wysokoċć zabu-
dowy na 2,5 kondygnacji nadziemnych oraz 
na 12m, 

2)  dopuszcza sić lokalizacji garaďy, 

3)  dopuszcza sić realizacjć obiektów i urządzeĉ 
zewnćtrznych infrastruktury technicznej – pod 
warunkiem, ďe bćdą to obiekty i urządzenia słu-
ďące obsłudze zainwestowania na obszarze 
jednostki, 

4)  ustala sić maksymalny wskačniki intensywno-
ċci zabudowy – 0,70, 

5)  ustala sić minimalny procentowy wskačnik 
powierzchni biologicznie czynnej – 4%. 

Rozdział 5 
Ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych 

§ 23.1. Przyjmuje sić, ďe nastćpujące ulice sta-
nowią elementy podstawowego miejskiego ukła-
du drogowo – ulicznego oraz pełnią funkcje po-
nadlokalne w stosunku do obszaru objćtego pla-
nem: 

1)  ulica Brata Zenona Ďebrowskiego o funkcji 
ulicy głównej, oznaczona na rysunku planu 
symbolem KUG, 
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2)  ulica Generała Aleksandra Gorbatowa o funkcji 

ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu 
symbolem KUZ. 

§ 24.1. Dla obsługi nowego zainwestowania na 
obszarze objćtym planem ustala sić układ ulicy 
lokalnej. 

2. Ustala sić przebiegi ulic, o których mowa w 
ust. 1, oraz okreċla sić ich szerokoċci wyznaczone 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi: ciąg 
ulic: Korczaka – Dobrzaĉskiego – lokalny, ozna-
czony na rysunku planu symbolem KUL, o szero-
koċci około 20 m. 

§ 25.1. Na terenach w obrćbie linii rozgranicza-
jących ciągów komunikacyjnych: 

1)  zabezpiecza sić pasy terenu dla urządzeĉ i 
przewodów podziemnych miejskiej infrastruk-
tury technicznej, 

2)  dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ drogowych 
i urządzeĉ związanych z utrzymaniem i obsługą 
ruchu, a takďe urządzeĉ energetycznych i tele-
komunikacyjnych, pod warunkiem spełnienia 
wymagaĉ okreċlonych w przepisach szczegól-
nych dotyczących dróg publicznych, 

3)  zakazuje sić realizacji obiektów budowlanych, 
nie wymienionych w pkt 1 i 2, z wyjątkiem kio-
sków z prasą, papierosami i artykułami drob-
nymi (typu kioski „Ruchu”) oraz z kwiatami, re-
alizowanych jako obiekty nie związane trwale z 
podłoďem, o powierzchni zabudowy nie wićk-
szej niď 15m2. 

 

Dział III 

Rozdział 6 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 26. W związku z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wysokoċć stawki procentowej, 
słuďącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzro-
stu wartoċci nieruchomoċci związanego z uchwa-
leniem planu wynosi – 5%. 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

§ 27. Na obszarze objćtym planem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Ċródmieċcie Płd. – Gowo-
rowska” w Ostrołćce, uchwalonego uchwałą nr 
118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołćki z dnia 25 pač-
dziernika 2007r. 

§ 28. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie niniejszego planu, a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 29. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Urzćdu Miasta 
Ostrołćki. 

§ 30. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Prezydentowi Miasta Ostrołćki. 

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

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrołćki: 

Dariusz Maciak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 574/LXX/2010 

Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 19 sierpnia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” w Ostrołćce był wy-

łoďony do publicznego wglądu w dniach od 23 czerwca 2010r. do 16 lipca 2010r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 15 lipca 2010r. w Urzćdzie Miasta Ostrołćki. Nikt z 
przybyłych na dyskusjć nie wniósł uwag do ustaleĉ projektu planu. 

W okresie wyłoďenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie nie krótszy niď 14 dni od 
dnia zakoĉczenia okresu wyłoďenia planu tj. do dnia 2 sierpnia 2010r. nie została wniesiona ďadna uwaga. 

Ze wzglćdu na brak uwag wniesionych do projektu planu Rada Miasta Ostrołćki nie dokonuje rozstrzy-
gnićć o sposobie rozpatrzenia uwag wynikających z ustaleĉ art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami). 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 574/LXX/2010 

Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 19 sierpnia 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
I  Inwestycje infrastruktury technicznej objćte ustaleniami o obszarem planu 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązaĉ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej zosta-
ły okreċlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gorbatowa” 
w Ostrołćce – tj. w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst 
planu) oraz w czćċci graficznej planu (rysunek planu) stanowiącej jej integralną czćċć. 
W zakresie naleďącym do zadaĉ własnych Gminy Miejskiej Ostrołćka zapisano w planie nastćpujące 
inwestycje infrastrukturalne: 
1. Przebudowa, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego (dróg publicznych), obejmująca: 

1)  Układ drogowy: 
a)  ulica zbiorcza KUZ (o pow. około 50m2) poszerzenie, wytrasowanie skrzyďowania ulic Gorba-

towa i Ďebrowskiego; 
b)  ulica lokalna KUL (o pow. około 1 600m2) przedłuďenie i włączenie w istniejący układ dróg pu-

blicznych – ulic: Dobrzaĉskiego i Korczaka. 
2)  Transport zbiorowy 

Obszar planu obsługiwany bćdzie miejską komunikacją autobusową. Linie autobusowe prowa-
dzone są/bćdą istniejącymi ulicami: Gorbatowa i Ďebrowskiego. 
Całoċć inwestycji komunikacyjnych obejmuje takďe urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: urzą-
dzenia infrastruktury technicznej i społecznej, przystanków transportu zbiorowego, chodniki, zie-
leĉ, miejsca parkowania w pasach drogowych, oċwietlenie, sygnalizacjć i urządzenia sterowania 
ruchem. 

2. Przebudowa, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej obejmujących: 
1)  Zaopatrzenie w wodć: 

a)  utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodć z sieci wodociągu komunalnego 
miasta Ostrołćki; 

b)  utrzymanie podstawowego układu zasilania obszaru, który tworzą:  
• magistrala Ø 400 mm w ulicy Gorbatowa. 
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c)  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dostosowanej do projektowanych przeznaczeĉ te-
renów. 

2)  Odprowadzenie ċcieków: 
a)  utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzania i oczyszczania ċcieków do miejskiej 

oczyszczalni ċcieków poprzez istniejące kolektory sanitarne; 
b)  utrzymanie podstawowego układu sposobu odprowadzania ċcieków, który tworzą: 

• kolektor Ø 600/800 mm w ulicach: Steyera i Gorbatowa; 
• kolektor Ø 1000 mm w ulicy Ďebrowskiego. 

c)  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowanej do projektowanych przeznaczeĉ terenów. 
3)  Odprowadzenie wód opadowych: 

a)  utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzania ċcieków opadowych do miejskiej sieci 
komunalnej poprzez istniejące kolektory sanitarne; 

b)  utrzymanie podstawowego układu sposobu odprowadzania ċcieków opadowych, który tworzą: 
• kolektora Ø 1800 mm w ulicy Gorbatowa; 
• kolektora Ø 1000 mm oraz Ø 1800 mm w ciągu ulic: Steyera – Ďebrowskiego. 

c)  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych dostosowanej do projektowanych prze-
znaczeĉ terenów. 

II. Zasady Finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
Gminy 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać sić bćdzie poprzez: 
1)  wydatki z budďetu miasta; 
2)  finansowanie i współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, poprzez budďet miasta w ramach m.in.: 

a)  finansowanie inwestycji drogowych; 
b)  dotacji samorządu województwa; 
c)  datacji unijnych; 
d)  datacji i poďyczek z funduszu celowego; 
e)  innych kredytów i poďyczek bankowych; 
f)  innych ċrodków zewnćtrznych; 
g)  programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne. 

3)  udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieĉ o charakterze cywilno – prawnym, w tym 
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego. 

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji naleďących do zadaĉ własnych Gminy 
1)  Inwestycje komunikacyjne – bezpoċrednie przygotowanie, realizacjć i obsługć finansowania realizu-

ją właċciwe jednostki organizacyjne. 
2)  Inwestycje odprowadzenia wód opadowych – bezpoċrednie przygotowanie, realizacjć i obsługć fi-

nansowania realizują właċciwe jednostki organizacyjne. 
3)  Inwestycje zaopatrzenia w wodć i kanalizacjć – bezpoċrednie przygotowanie, realizacja i finansowa-

nie naleďy do Ostrołćckiego Przedsićbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołćce. 
Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadaĉ własnych gminy odbywać sić bćdzie poprzez tryb zamó-
wieĉ publicznych. Zadania powinny zostać uwzglćdnione w wieloletnim planie inwestycyjnym. 
Przewidywane terminy realizacji zadaĉ inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady 
ich finansowania realizowane bćdą w zaleďnoċci od moďliwoċci finansowych gminy. 
Konstruowanie rocznych budďetów powinno odbywać sić w kontekċcie wieloletniej polityki finansowej 
gminy, nastawionej na realizacjć inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
Čródła finansowe związane z korzyċciami opracowania miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego (opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny 
i infrastrukturalny. 

 
 
 
 
 
 


