
 

 

UCHWAŁA NR 675/LXVI/2014 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MWU7-KPJ 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594
1)

) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późniejszymi zmianami
2)

), w związku 

z uchwałą nr 550/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopa-

da” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MWU7-KPJ oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki uchwalonymi 

w uchwale Nr 567/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, zmienionymi uchwałą  

Nr 294/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r. oraz uchwałą Nr 629/LXIII/2014 Rady  

Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r., Rada Miasta Ostrołęki uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Zakres obowiązywania planu 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn.- 

11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MWU7-KPJ, zwaną dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, są wyznaczone na rysunku planu, sporządzo-

nym na mapie w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu - załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcia dotyczące uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia planu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej – załącznik nr 3. 

§ 2. 

1. Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania ustalone w planie oznacza się symbolem literowym oraz 

numerem wyróżniającym teren spośród innych o tym samym przeznaczeniu. 

                                                      
1) Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072, 1133. 
2) Dz.U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446; z 2014 r. poz. 379, 768. 
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2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania – granica  

podziałów wewnętrznych terenów komunikacji; 

4) symbole literowe i cyfrowe przeznaczenia terenów; 

5) zwymiarowane odległości w metrach. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulowany: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania poza granica-

mi planu; 

2) wybrane oznaczenia terenu poza granicami planu. 

§ 3. 

1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości objętych planem miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy  

zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę jednorazową pobieraną w razie zbycia nieru-

chomości. 

2. W planie nie określa się, jako nie dotyczących obszaru objętego planem: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi; 

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 

terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych  

hitlerowskich obozów zagłady. 
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§ 4. 

Wyjaśnienie pojęć i definicji użytych w tekście uchwały 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stano-

wiące przepisy gminne, obejmujące obszar określony w §1 niniejszej uchwały; 

2) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością lub wodą 

powierzchniową, niezabudowany i nie stanowiący nawierzchni dojazdów, dojść pieszych, tarasów i stropo-

dachów, za wyjątkiem 50% powierzchni pokrytej ażurową ekokostką; 

3) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorię przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się 

w danym przeznaczeniu funkcje; 

4) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu lub formę 

przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy taką jak: bilbord, banner, tablica, gablota, szyld re-

klamowy, słup ogłoszeniowo - reklamowy, maszt. Nośnikiem reklamowym nie jest element miejskiego sys-

temu informacji przestrzennej, czyli tablice informacyjne ułatwiające orientację w mieście, w tym tablice 

z nazwą ulicy, numerem posesji, tablice informujące o obiektach i terenach użyteczności publicznej; 

5) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przezna-

czenie, zgodnie z §5, 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji, dla którego obowiązują usta-

lenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem 

planu, 

7) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 

8) urządzeniach technicznych i obiektach liniowych infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć 

urządzenia techniczne i obiekty liniowe: elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, kanalizacji, teleko-

munikacji, gospodarki odpadami i ciepłownictwa, za wyjątkiem oczyszczalni ścieków, stałych składowisk 

odpadów, elektrowni, ujęć i stacji uzdatniania wód. 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie ujętych w ust. 1 należy stosować definicje zgod-

ne z obowiązującymi odrębnymi przepisami i aktami prawa. 

§ 5. 

Przeznaczenie terenów 

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia i różnych zasadach zagospoda-

rowania, wyznaczone na rysunku planu. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i kolejnym  

numerem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami – oznaczone symbolem MWU; 

2) tereny dróg publicznych: 

a) klasy dojazdowej - oznaczone symbolem KDD, 

b) fragmenty istniejących dróg - oznaczone symbolem KD, 

3. Ustala się dla realizacji celów publicznych tereny oznaczone symbolami KDD i KD. 

4. Dopuszcza się na całym obszarze objętym planem lokalizowanie zadań dla realizacji celów publicznych 

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami i przepisów odrębnych z zakresu infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu dopuszczonych planem. 
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§ 6. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala się zakaz grodzenia działek oraz lokalizacji ogrodzeń wewnętrznych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, a także ogro-

dzeń boisk sportowych i placów zabaw, sezonowych ogrodzeń ogródków kawiarnianych, usytuowanych 

w sposób nie kolidujący z funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów. 

3. Dopuszcza się lokalizację wygrodzeń od strony dróg, wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 2, przy pomocy ni-

skich żywopłotów, słupków, małej architektury o maksymalnej wysokości do 60 cm od poziomu terenu i o 

jednolitej formie, wysokości oraz usytuowanych w możliwie jednakowych odległościach wzdłuż jednego ciągu 

komunikacyjnego. 

§ 7. 

1. Zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych na obszarze planu. 

2. Zakazuje się montażu wszelkiego rodzaju ekranów wizyjnych i projekcyjnych na obszarze planu. 

§ 8. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Ustala się zasady lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych, na całym terenie planu, 

2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy realizacji urządzeń i obiektów liniowych infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej, w tym inwestycji celu publicznego. 

2. Ustala się ochronę wód podziemnych i powierzchniowych poprzez: 

1) zakaz odprowadzanie do gruntu ścieków, zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach przekra-

czających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w przepisach odrębnych, 

2) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z ustaleniami §10 niniejszej uchwały. 

3. Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem poprzez obowiązek traktowania terenów oznaczonych sym-

bolem MWU, jako: „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” w rozu-

mieniu przepisów odrębnych. 

4. W zakresie ochrony zieleni wysokiej i funkcjonowania przyrodniczego ustala się: 

1) obowiązek zachowania części powierzchni działek budowlanych jako powierzchni biologicznie czynnej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

2) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem dopuszczenia usunięcia drzew, niezbędnych 

do zrealizowania określonych w planie obiektów budowlanych, a także drzew obumierających, zagrażają-

cych życiu i zdrowiu ludzi oraz drzew w wieku do 10 lat. 

§ 9. 

Scalenia i podziały nieruchomości 

1. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń oraz podziałów nieruchomości 

gruntowych. 

2. Scalenie i podział nieruchomości gruntowych można dokonać zgodnie z zasadami określonymi w planie 

i na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Scalenie i podział terenu na działki gruntu i działki budowlane uważa się za zgodny z planem, jeżeli  

zostaną uwzględnione, następujące warunki: 

1) wyznaczone na rysunku planu linie rozgraniczające tereny dróg publicznych, w tym uwzględnione zostaną 

kąty widoczności zgodne z przepisami odrębnymi i rysunkiem planu, 
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2) zachowane zostaną wartości użytkowe wszystkich nieruchomości gruntowych i zapewniony będzie dostęp 

wszystkich nowoprojektowanych działek gruntu i działek budowlanych do terenów dróg publicznych lub 

wewnętrznych, 

3) nie określa się minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek budowlanych, ich powierzchni 

oraz kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

§ 10. 

Infrastruktura techniczna 

1. Ustala się możliwość przebudowy, remontu i rozbudowy wszelkich istniejących urządzeń technicznych 

i obiektów liniowych infrastruktury technicznej oraz budowy nowych na terenach komunikacji, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, dopuszcza się przebudowę i budowę urządzeń technicznych i obiektów liniowych 

infrastruktury technicznej na działkach budowlanych. 

2. Urządzenia techniczne i obiekty liniowe infrastruktury technicznej należy projektować z uwzględnieniem 

parametrów technicznych umożliwiających obsługę terenów zabudowy i komunikacji. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, w oparciu o istniejący wodociąg DN 250 w ulicy 11 Listopa-

da; 

2) ustala się stosowanie hydrantów naziemnych. 

4. W zakresie odprowadzanie oraz oczyszczania ścieków - odprowadzenie wód opadowych do kolektora 

kanalizacji deszczowej – z podczyszczeniem i separacją z zanieczyszczeń na terenie inwestycji zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w oparciu o istniejące przewody kanalizacji deszczowej DN 200 – DN 300 w ulicach 

11 Listopada i Starosty Kosa. 

5. W zakresie usuwania odpadów stałych na terenie objętym planem: 

1) dopuszcza się miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnie-

niem możliwości ich segregacji; 

2) ustala się obowiązek usuwania odpadów za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb docelowo do zakładu 

unieszkodliwiania odpadów, zaś do czasu realizacji tego obiektu – na najbliższe składowisko odpadów sta-

łych w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz ze stosownymi uchwałami Rady Miasta przyję-

tymi w celu utrzymania czystości i porządku w Mieście oraz Planem gospodarki odpadami. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej - ustala się stosowanie podziemnych przewodów telekomunikacji. 

§ 11. 

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość 

wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, na poziomie 1%. 

Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym: zasady i warunki zabudowy, 

lokalizacji obiektów tymczasowych oraz zachowania ładu przestrzennego 

§ 12. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od1MWU do 3MWU ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami - zaj-

mowane przez zaplecza budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych to jest dojścia, podjaz-

dy, obiekty małej architektury i miejsca postojowe, wraz z zielenią urządzoną oraz urządzeniami technicz-

nymi i obiektami liniowymi infrastruktury technicznej; 
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budynków, 

b) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30% powierzchni terenu; 

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z §9; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-

blicznych, w tym lokalizację ogrodzeń zgodnie z §6 i rozmieszczenie nośników reklamowych - §7; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z §8; 

6) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną zgodnie z §10; 

7) dojazd drogami publicznymi zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 13. 

1. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KD i 3KD ustala się przeznaczenie te-

renu: drogi publiczne wraz z towarzyszącymi urządzeniami drogowymi takimi jak pasy i zatoki postojowe, 

ciągi i dojścia piesze, ścieżki rowerowe, drogowe obiekty budowlane, zieleń urządzona, urządzenia techniczne 

i obiekty liniowe infrastruktury technicznej oraz obiekty małej architektury. 

2. W stosunku do terenów wymienionych w ust. 1 ustala się klasy ulic: 

1) 1KDD – droga publiczna klasy dojazdowej - o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 i przekroju  

jednojezdniowym; 

2) 2KD - fragment istniejącej drogi publicznej, klasy zbiorczej (ulica 11 Listopada) - o szerokości w liniach 

rozgraniczających określonych na rysunku planu; 

3) 3KD - fragment istniejącej drogi publicznej, klasy dojazdowej (ulica Starosty Kosa) - o szerokości w liniach 

rozgraniczających określonych na rysunku planu. 

3. Ustala się niezbędne obszary widoczności w narożnikach skrzyżowań dróg wymienionych w ust. 1, 

o długości boków minimum 5,0 m przy skrzyżowaniu drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD z drogami 

oznaczonymi symbolem KD. W wyznaczonych narożnikach skrzyżowań obowiązuje zakaz lokalizacji wszel-

kich przeszkód ograniczających widoczność. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 14. 

Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

„Śródmieście Płn. – 11 Listopada”, uchwalonego Uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 

30 marca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 

2006 r.). 

§ 15. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. 

§ 16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki: 

Dariusz Maciak 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 11825



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 11825



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 11825



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 11825



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 11825



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 11825



 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 11825



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 11825


		2014-12-18T15:33:12+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




