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czerpania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych, powinna wynosiń co najmniej 150m; 
odległoŌń ta moŐe byń zmniejszona do 50 m 
pod warunkiem, Őe teren w granicach od 50 
do 150m odległoŌci od grzebowiska posiada 
sień wodociņgowņ i wszystkie budynki korzy-
stajņce z wody sņ do tej sieci podłņczone. Od-
ległoŌń od granicy grzebowiska ujňń wody o 
charakterze zbiorników wodnych słuŐņcych 
jako Ŏródła zaopatrzenia sieci wodociņgowej 
w wodň do picia i potrzeb gospodarczych nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 500m. Teren grzebo-
wiska powinien znajdowań siň w miarň moŐ-
liwoŌci na wzniesieniu i nie podlegań zale-
wom oraz posiadań ukształtowanie umoŐli-
wiajņce łatwy spływ wód deszczowych. Na 
terenie grzebowiska zwierciadło wody grun-
towej powinno znajdowań siň na głňbokoŌci 
nie wyŐszej niŐ 2,5m poniŐej powierzchni te-
renu, przy czym nie moŐe byń ono nachylone 
ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo in-
nym ujňciom wody słuŐņcym za Ŏródło za-
opatrzenia w wodň do picia i potrzeb gospo-
darczych (sień wodociņgowa lub studnia). 
Grunt grzebowiska powinien byń moŐliwie 
przepuszczalny. Grzebanie zwierzņt powinno 
byń dostatecznie głňbokie, a warstwa ziemi 
nad nimi powinna wynosiń co najmniej 
150cm. Przed zagrzebaniem zwierzňta po-
winny byń posypane Ōrodkiem dezynfekcyj-
nym. Spalarnia lub współspalarnia zwłok 
zwierzňcych musi spełniań wymagania roz-
porzņdzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 
grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych 
sposobów i warunków unieszkodliwiania od-
padów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 
z 2003r. Nr 8, poz. 104) oraz norm Unii Euro-
pejskiej (dyrektywa 2000/76/WE, rozporzņ-

dzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady), a w szczególnoŌci: 

a) uzyskań pozytywnņ opiniň Głównego In-
spektora Sanitarnego lub jednostkň przez 
niego wyznaczonņ, 

b) muszņ byń zaprojektowane, wyposaŐone, 
zbudowane i eksploatowane w taki spo-
sób aby zagwarantowań odpowiedniņ 
temperaturň spalania oraz wyposaŐone w 
komputerowy lub graficzny system do 
ciņgłej rejestracji podstawowych parame-
trów procesu, 

c) instalacje lub urzņdzenia do termicznego 
przekształcania odpadów muszņ byń wy-
posaŐone w przynajmniej jeden palnik 
pomocniczy, włņczajņcy siň automatycznie 
w celu stałego utrzymywania wymaganej 
temperatury procesu oraz wspomagania 
jego rozruchu i zatrzymywania; 

d) urzņdzenia techniczne do odprowadzania 
gazów spalinowych, gwarantujņce do-
trzymanie norm emisyjnych, 

e) urzņdzenia techniczne do ochrony gleby 
oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych, 

f) urzņdzenia techniczne do gromadzenia 
suchych pozostałoŌci poprocesowych; 

3) Ōrodki techniczne (pojazd, urzņdzenia, itp.) 
odpowiednie, w iloŌci i jakoŌci, do zakupu, 
zakresu planowanej działalnoŌci, spełniajņce 
wymagania przepisów budowlanych, sani-
tarnych, weterynaryjnych i ochrony Ōrodowi-
ska, 

4) wydzielone pomieszczenie (z urzņdzeniami 
chłodniczymi) do tymczasowego przetrzy-
mywania padłych zwierzņt oraz urzņdzenia 
do dezynfekcji. 
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UCHWAŁA Nr 52/IX/2011 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina. 

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 z póŎn. zm.) 
oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr 
77/XII/07 z dnia 28 wrzeŌnia 2007r. oraz uchwałņ 

nr 148/XXV/08 z dnia 30 wrzeŌnia 2008r. Rady 
Miejskiej w Gostyninie w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru miasta Go-
stynina przy ul. KroŌniewickiej obejmujņcego 
działki nr ew. 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 
783, 784, 775. Rada Miejska uchwala, co nastň-
puje:  
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gostynina 
uchwalonego uchwałņ Rady Miejskiej w Gosty-
ninie nr 241/XLVI/2006 z 28 wrzeŌnia 2006r.” 
uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru miasta Gostynina przy 
ul. KroŌniewickiej obejmujņcego działki nr ew. 
771, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 783, 784, 775, 
zwany dalej planem. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i 
bňdņcy jej integralnņ czňŌciņ. 

§ 3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

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

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenów. 

2. Pozostałe oznaczenie graficzne majņ cha-
rakter informacyjny. 

§ 5. Ustalenia ogólne, zawarte w Rozdziale 2, 
obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
szczegółowymi dla poszczególnych terenów, 
zapisanymi w Rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

§ 6. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Gostyninie w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego; 

2) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leŐy przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 

w dysponowaniu terenami wynikajņce z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

3) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

4) zabudowie usługowej – naleŐy przez to ro-
zumień zabudowň przeznaczonņ do prowa-
dzenia działalnoŌci usługowej; 

5) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień linie rozgraniczajņce tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania; 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień linie wyznaczone w 
planie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń zewnňtrznego lica Ōciany bu-
dynku, w tym takŐe podziemnych obiektów 
kubaturowych, mogņcych stanowiń czňŌń 
budynku, takich jak piwnice, garaŐe itp., w 
stosunku do linii rozgraniczajņcych, od któ-
rych te linie wyznaczono, z dopuszczeniem 
wysuniňcia poza ten obrys schodów, oka-
pów, wykuszy, otwartych ganków, zadaszeŊ 
oraz balkonów; 

7) kalenicowym układzie zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień usytuowanie głównej 
bryły budynku na działce tak, Őe kalenica 
jest równoległa do frontu posesji z dopusz-
czeniem odchylenia do 10° w sytuacjach, 
gdy front działki nie jest prostopadły do bo-
ków posesji; 

8) działce budowlanej - naleŐy przez to rozu-
mień działkň gruntu, której cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz 
wyposaŐenie w urzņdzenia infrastruktury 
technicznej umoŐliwiajņ prawidłowe i ra-
cjonalne zabudowanie; 

9) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - 
naleŐy przez to rozumień stosunek sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych na danej działce do jej 
powierzchni; 

10) maksymalnej powierzchni zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień stosunek sumy po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
na danej działce mierzonej w obrysie ze-
wnňtrznym kondygnacji parteru do po-
wierzchni działki, okreŌlony w %; 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące całego obszaru  

objętego planem 

§ 7.1. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu MN/U - tereny zabu-
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dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług 
z zakresu hotelarstwa i gastronomii; 

2. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów komunikacji, wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczonych symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) KDL - tereny ulic publicznych klasy lokalnej; 

2) KDD - tereny ulic publicznych klasy dojazdo-
wej; 

§ 8.1. Wszelka nowa zabudowa na terenach, 
na których wyznaczono obowiņzujņce i nieprze-
kraczalne linie zabudowy musi byń sytuowana 
zgodnie z tymi liniami. 

2. Dopuszcza siň remonty i przebudowy ist-
niejņcej zabudowy usytuowanej w pasie pomiň-
dzy liniami rozgraniczajņcymi układu komunika-
cyjnego a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji ce-
lu publicznego w pasie pomiňdzy liniami roz-
graniczajņcymi układu komunikacyjnego a nie-
przekraczalnņ liniņ zabudowy. 

4. W całym obszarze planu zabrania siň loka-
lizowania obiektów tymczasowych i prowizo-
rycznych, niezwiņzanych z przeznaczeniem tere-
nu. 

5. Do czasu realizacji zagospodarowania 
zgodnego z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów dopuszcza siň utrzymanie dotychcza-
sowego uŐytkowania rolniczego. 

6. Dopuszcza siň zachowanie, przebudowň, 
rozbudowň, nadbudowň oraz wymianň istniejņ-
cej zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem 
zachowania ustaleŊ planu. 

7. Wyklucza siň rozbudowň funkcji zagrodo-
wej gospodarczej. 

§ 9. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony dróg naleŐy sytuowań 
w linii rozgraniczajņcej, dopuszcza siň ich 
miejscowe wycofanie w głņb działki w przy-
padku koniecznoŌci ominiňcia przeszkód  
(np. drzew, urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych; 

2) przy drogach wewnňtrznych o szerokoŌci 
mniejszej niŐ 10,0 m bramy wjazdowe usytu-
owane w ogrodzeniach muszņ zostań cofniň-
te o minimum 2,0 m w stosunku do linii roz-
graniczajņcej ustalonej w planie; 

3) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia - 2,0 me-
try od poziomu terenu; 

4) maksymalna wysokoŌń podmurówki - 0,6 
metra od poziomu terenu, podmurówka musi 
posiadań przeŌwity umoŐliwiajņce swobodny 
spływ wód powierzchniowych i przechodze-
nie drobnych zwierzņt; 

5) zakaz stosowania ogrodzeŊ z prefabrykowa-
nych przňseł betonowych. 

§ 10.1. Na całym obszarze planu zakazuje siň 
sytuowania wolnostojņcych znaków informacyj-
no-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siň lo-
kalizowanie reklam i znaków informacyjno -
plastycznych na ogrodzeniach, budynkach pod 
warunkiem, Őe powierzchnia reklamy lub znaku 
nie przekroczy 1m2 lub 5% powierzchni elewacji 
w przypadku mocowania jej na budynku. 

3. Zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach; 

2) na obiektach małej architektury; 

3) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, 
itp.); 

4) zakazuje siň wspornikowego wywieszania 
znaków informacyjno – plastycznych i reklam 
poza linie rozgraniczajņce dróg publicznych 
oraz tereny działek sņsiednich. 

4. Ustalenia ust. 3 nie dotyczņ miejskiego 
systemu informacji oraz znaków drogowych. 

§ 11. Ustala siň nastňpujņce zasady scaleŊ i 
podziałów nieruchomoŌci: 

1) nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci; 

2) ustala siň moŐliwoŌń przeprowadzenia pro-
cedury scalania i podziału lub jedynie podzia-
łu nieruchomoŌci pod warunkiem zachowa-
nia pozostałych ustaleŊ niniejszej uchwały, a 
w szczególnoŌci ustaleŊ w zakresie minimal-
nej powierzchni działki budowlanej i mini-
malnego frontu działki budowlanej ustalo-
nych dla poszczególnych terenów, zastrzeŐe-
niem pkt 4 i pkt 5; 

3) procedura scalenia i podziału lub jedynie 
podziału nieruchomoŌci prowadzona zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi 
musi uwzglňdniań wydzielenie dróg publicz-
nych zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi 
wskazanymi na rysunku planu; 
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4) dopuszcza siň zabudowň na działkach bu-

dowlanych mniejszych niŐ okreŌlone w usta-
leniach dla poszczególnych terenów, pod wa-
runkiem, Őe podział został dokonany przed 
wejŌciem w Őycie planu; 

5) dopuszcza siň zabudowň na działkach mniej-
szych niŐ okreŌlone w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów o ile powierzchnia 
działek uległa zmniejszeniu w wyniku rozwiņ-
zaŊ przestrzennych planu, np. wytyczenia 
projektowanego układu komunikacyjnego 
lub poszerzenia istniejņcych dróg. 

§ 12.1. Ustala siň zakaz lokalizacji w obszarze 
planu przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko lub mogņcych potencjalnie 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych, za wyjņtkiem 
elementów niezbňdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych 
systemów inŐynieryjnych takich jak drogi i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dla celów ochrony przed hałasem ustala 
siň dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodowisku 
zgodnie z przepisami odrňbnymi dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

§ 13.1. Wprowadza siň szczególne uwarun-
kowania dla inwestowania i zagospodarowania 
na terenach połoŐonych w zasiňgu uciņŐliwoŌci 
komunikacyjnej drogi wojewódzkiej – połoŐonej 
poza obszarem planu. 

2. Na terenach połoŐonych w sņsiedztwie 
drogi wymienionej w ust. 1 ustala siň: 

1) obowiņzek zastosowania na terenach 4.MN/U 
oraz 5.MN/U rozwiņzaŊ ograniczajņcych 
uciņŐliwoŌci akustyczne, 

2) wymóg wprowadzenia parawanów akustycz-
nych z zieleni lub innych technicznych zabez-
pieczeŊ akustycznych w przypadku stwier-
dzenia przekroczenia dopuszczalnych pozio-
mów hałasu. 

§ 14.1. Ustala siň obowiņzek wyposaŐenia 
wszystkich terenów wyznaczonych w planie do 
zabudowy w sieci zbiorowych, miejskich syste-
mów uzbrojenia z obowiņzkiem wyprzedzajņcej 
lub równoczesnej realizacji elementów infra-
struktury technicznej w stosunku do realizacji 
obiektów i urzņdzeŊ zagospodarowania terenu; 

2. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, pompownie wodne, podziemne 
przepompownie Ōcieków czy urzņdzenia teleko-
munikacyjne na podstawie opracowaŊ technicz-
nych, na całym obszarze objňtym planem bez 
koniecznoŌci jego zmiany. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w 
zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1) zaopatrzenie obszaru objňtego planem w 
wodň (dla celów komunalnych i ochrony 
przeciwpoŐarowej) z miejskiej sieci wodociņ-
gowej, 

2) dopuszcza siň stosowanie rozwiņzaŊ indywi-
dualnych do czasu realizacji sieci miejskiej, 

3) niezaleŐnie od zasilania z sieci wodociņgowej 
naleŐy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci w 
wodň z awaryjnych studni publicznych zgod-
nie z przepisami odrňbnymi. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w 
zakresie odprowadzenia Ōcieków: 

1) odprowadzenie Ōcieków sanitarnych do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, działajņcej w opar-
ciu o system grawitacyjno-pompowy z pom-
powniami strefowymi odprowadzajņcymi 
Ōcieki do oczyszczalni miejskiej; 

2) dopuszcza siň stosowanie rozwiņzaŊ indywi-
dualnych do czasu realizacji sieci miejskiej, 

3) odprowadzanie wód deszczowych: 

a) z terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami (MN/U) po-
wierzchniowo na teren własnej działki 
przy czym ustala siň nakaz kształtowania 
powierzchni działek w sposób zabezpie-
czajņcy sņsiednie tereny i ulice przed 
spływem wód opadowych; 

b) z dróg publicznych i wewnňtrznych sieciņ 
kanalizacji deszczowej do zbiorników re-
tencyjnych lub studni chłonnych po pod-
czyszczeniu; 

c) dopuszcza siň retencjň wód deszczowych 
w oparciu o urzņdzenia połoŐone poza 
granicņ planu, w tym w oparciu o natural-
ne odbiorniki wód deszczowych. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w 
zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ wszyst-
kich terenów zainwestowania z sieci niskiego 
napiňcia – istniejņcych oraz projektowanych, 
napowietrznych lub kablowych, w oparciu o 
istniejņce i projektowane stacje elektroener-
getyczne SN/nn; 

2) dopuszcza lokalizowanie siň na całym terenie 
objňtym planem nowych stacji transformato-
rowych wnňtrzowych, wbudowanych w 
obiekty kubaturowe zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

3) lokalizacja stacji transformatorowo - rozdziel-
czych wymaga zapewnienia dostňpu do dro-
gi publicznej lub wewnňtrznej; 
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4) zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów gatunków, których naturalna wysokoŌń 
moŐe przekraczań 3,0m oraz ustala siň nakaz 
przycinania drzew i krzewów rosnņcych pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycz-
nymi; 

5) wymóg budowy sieci oŌwietlenia zewnňtrz-
nego zapewniajņcej spełnienie wymaganych 
parametrów oŌwietlenia ulic publicznych. 

6. Ustala siň zaopatrzenie w gaz ziemny w 
oparciu o istniejņcņ sień gazowņ rozdzielczņ 
Ōredniego i niskiego ciŌnienia. 

7. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywi-
dualnych bņdŎ grupowych Ŏródeł ciepła w opar-
ciu o czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej 
niskosiarkowy, energiň elektrycznņ lub inne 
niskoemisyjne bņdŎ odnawialne Ŏródła energii. 

8. Ustala siň nastňpujņce zasady wyposaŐe-
nia w infrastrukturň telekomunikacyjnņ: 

1) zaopatrzenie w sień telekomunikacyjnņ do-
ziemnņ, w oparciu o sieci istniejņce i ich roz-
budowň; 

2) dopuszcza siň budowň sieci telekomunika-
cyjnej opartej na systemach radiowych, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ telekomu-
nikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 

9. Ustala siň nastňpujņce zasady gromadze-
nia i usuwania odpadów: 

1) usuwanie odpadów komunalnych w zorgani-
zowanym systemie z wywozem na miejskie 
składowisko odpadów na podstawie umów 
indywidualnych; 

2) wymóg selektywnej zbiórki odpadów w miej-
scu ich powstawania w pojemnikach przy-
stosowanych do ich gromadzenia; 

3) usuwanie odpadów powstajņcych w wyniku 
prowadzonej działalnoŌci usługowej - zgod-
nie z gminnym programem gospodarki od-
padami. 

§ 15.1. Ustala siň nastňpujņce wskaŎniki 
okreŌlajņce minimalnņ liczbň miejsc parkingo-
wych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 2 m.p. na 1 dom/ lokal mieszkalny; 

2) dla usług - 3 m.p. na kaŐde 100m2 pow. uŐyt-
kowej a dla obiektów o mniejszej powierzch-
ni uŐytkowej niŐ 100m2 nie mniej niŐ 2 m.p. 

2. W przypadku lokalizowania na działce za-
budowy mieszkaniowej oraz usług, naleŐy za-
pewniń liczbň miejsc parkingowych stanowiņcņ 

sumň wymaganych iloŌci miejsc dla kaŐdej z 
funkcji. 

3. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów naleŐy lokalizowań na 
terenie posesji, na której obiekt bňdzie wzno-
szony. 

§ 16. Ustala siň, Őe na całym obszarze działa-
nia planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
ochrony i kształtowania Ōrodowiska: 

1) ustala siň obowiņzek zachowania walorów 
Ōrodowiska przyrodniczego, a przede wszyst-
kim istniejņcej zieleni wysokiej, pojedynczych 
drzew oraz zadrzewieŊ przydroŐnych, 

2) ustala siň zakaz wykonywania makroniwela-
cyjnych prac ziemnych trwale zniekształcajņ-
cych rzeŎbň terenu, 

3) wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane przez nie za-
nieczyszczenia mogņ negatywnie wpłynņń na 
stan tych wód oraz nakaz podłņczenia 
wszystkich obiektów do sieci gminnych po 
ich realizacji, 

4) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrze-
wanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, olejem 
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekolo-
gicznie czystymi, w tym stałymi, których sto-
sowanie jest zgodne z ustawņ prawo ochrony 
Ōrodowiska, 

5) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej iloŌci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 

6) okreŌla siň minimalnņ wielkoŌń działki zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów, 

7) okreŌla siň minimalny wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17.1. Ustala siň przeznaczenie terenów  
1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U, 4. MN/U, 5.MN/U - 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
usługi z zakresu hotelarstwa i gastronomii. 

2. Ustala siň realizacjň zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz usług z zakresu ho-
telarstwa, pensjonatów i gastronomii w formie 
wolnostojņcej, z zastrzeŐeniem, Őe na jednej 
działce budowlanej moŐe byń zrealizowany je-
den budynek mieszkalny. 

3. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania 
parterowych budynków gospodarczych i garaŐy, 
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których maksymalna wysokoŌń nie moŐe prze-
kraczań 6,0m. 

4. Nie wskazuje siň maksymalnej wysokoŌci 
zabudowy dla inwestycji celu publicznego. 

5. Dopuszcza siň przeznaczenie czňŌci budyn-
ków jednorodzinnych na cele usług oraz do-
puszcza siň realizacjň zabudowy usługowej w 
formie wolnostojņcej i zblokowanej. 

6. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudo-
wy i zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 12m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji z wyłņcze-
niem poddasza uŐytkowego - 2 oraz 1 kondy-
gnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,4, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na– 30% powierzchni działki budowlanej. 

7. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych 
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu od-
powiednio w odległoŌciach: 

1) od drogi wojewódzkiej, połoŐonej poza ob-
szarem planu - 20m na odcinku terenów 
4.MN/U i 5.MN/U; 

2) od ulic1.KDL, 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD - 5 m, 

3) od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic – 
5m. 

8. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o rów-
nym kņcie nachylenia połaci dachowych od 
30° do 40°; przy czym dopuszcza siň przekry-

cia czňŌci budynków - nie wiňcej niŐ 20% - 
dachami płaskimi, w tym z urzņdzonņ ziele-
niņ, 

2) ustawienie głównej bryły budynków miesz-
kalnych na działce w układzie kalenicowym w 
stosunku do frontu posesji; 

3) dla dachów spadzistych ustala siň wymóg 
stosowania dachówki, materiałów dachów-
ko-podobnych lub gontu, w tym gontu bitu-
micznego; 

4) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów (spadzistych) w od-
cieniach czerwonawego brņzu lub natu-
ralnej cegły palonej, 

b) elewacje budynków w kolorach stonowa-
nych, pastelowych. 

9. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów naleŐy lokalizowań na 
terenie posesji, na której obiekt bňdzie wzno-
szony - wg minimalnego wskaŎnika ustalonego 
w § 15. 

10. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki 
budowlanej na 1000m2. 

11. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki budowlanej na 20m. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 18.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego oraz infrastruktury 
technicznej, dla poszczególnych dróg ustala siň 
pasy terenu okreŌlone liniami rozgraniczajņcymi 
na rysunku planu. 

2. W granicach planu ustala siň nastňpujņce 
publiczne ciņgi komunikacyjne: 

 
lp. nazwa drogi / ulicy Symbol  

przeznaczenia 
klasa drogi minimalna szerokoŌń  

w liniach rozgraniczajņcych 
(m) 

1 Droga projektowana 1.KDL lokalna 15 

2 droga projektowana 1.KDD dojazdowa  10,0 

3 droga projektowana 2.KDD dojazdowa  10,0 

4 droga projektowana 3.KDD dojazdowa  10,0 

 
§ 19.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 

układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2. W liniach rozgraniczajņcych dróg dopusz-
cza siň: 

1) przebudowň i remont istniejņcych budowli 
drogowych, 

2) realizacjň chodników, ŌcieŐek rowerowych 
jednokierunkowych lub dwukierunkowych i 
ŌcieŐek, z których korzystań mogņ równieŐ 
piesi, na warunkach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych dotyczņcych warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań 
drogi oraz innych obiektów i urzņdzeŊ słuŐņ-
cych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki 
i przystanki autobusowe, 
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3) realizacjň urzņdzeŊ i sieci infrastruktury tech-

nicznej oraz obiektów i urzņdzeŊ bezpieczeŊ-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki dro-
gowe pionowe i poziome, drogowskazy, sy-
gnalizatory Ōwietlne w uzgodnieniu z zarzņd-
cņ drogi; 

4) realizacjň zieleni niskiej i wysokiej. 

3. Dla wydzielanych dróg wewnňtrznych, 
niewyznaczonych na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi ustala siň: 

1) min. szerokoŌń: 

a) dla dróg o długoŌci do 150,0m – 8,0m, 

b) dla dróg o długoŌci powyŐej 150,0m – 
10,0m; 

2) dla dróg bez obustronnego przejazdu (zakoŊ-
czonych „Ōlepo”) nakaz realizacji placów 
manewrowych umoŐliwiajņcy dostňp pojaz-
dom ratownictwa do wszystkich obsługiwa-
nych przez nie działek budowlanych, przy 

czym min. wymiary placu manewrowego nie 
mogņ byń mniejsze niŐ 12,5m x 12,5m. 

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 20. Ustala siň jednorazowņ opłatň od wzro-
stu wartoŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci: 

1) 10% dla terenów oznaczonych symbolami 
MN/U, 

2) 10% dla terenów oznaczonych symbolami 
KDL, KDD. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Miasta Gostynina 

§ 22. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie interne-
towej Urzňdu Miasta. 

§ 23. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Jolanta Syska-Szymczak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 52/IX/2011 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 31 maja 2011r. 

 
WYKAZ WRAZ Z ROZSTRZYGNIŇCIEM NIEUWZGLŇDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH  
DO WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Wykaz dotyczy projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gosty-
nina, obejmujņcego działki nr ew. 771, 772,773, 774/1, 774/2, 774/3, 783, 784,775 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres  
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia  
projektu planu dla 

nieruchomoŌci,  
 której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta*)  

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miasta 
załņcznik do uchwały  

nr 52/IX/2011 z dnia 31 maja 2011 

Uwagi 

      uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga  
nieuwzglňdniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 6.10.2010 ElŐbieta, 
Grzegorz 
Matysek  
KroŌniewicka 14, 
09-500 Gostynin  
Gostynin 

Wniosek o 
likwidacjň 
dróg 1.KDD 
oraz 2.KDD 

dz. ewid. 783 4. MNU, 3.MNU,  
 2. MNU, 1.KDD, 
2.KDD 

 nie  nie Zapisana w projekcie planu 
projektowana ulica jest 
niezbňdna dla obsługi 
komunikacyjnej terenu. 
Likwidacja fragmentu dróg 
skutkuje koniecznoŌciņ 
wydzielenia placów do 
zawracania na zakoŊcze-
niach dwóch dróg, 
umoŐliwiajņcych obsługň 
sņsiednich posesji. 
Ustalenia planu zasadniczo 
nie ograniczajņ dotychcza-
sowego sposobu uŐytkowa-
nia terenu. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej:  

Jolanta Syska-Szymczak 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 52/IX/2011 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 31 maja 2011r. 

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

które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaŊców stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŎn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego obszaru miasta 
Gostynina przy ul. KroŌniewickiej obejmujņ-
cego działki nr ew. 771, 772,773, 774/1, 774/2, 
774/3, 783, 784, 775, obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwesty-
cje w liniach rozgraniczajņcych drogi pu-
blicznej, w tym wybudowanie drogi wraz z 
uzbrojeniem podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlo-
kalizowane w liniach rozgraniczajņcych 
dróg lub poza liniami rozgraniczajņcymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņce do zadaŊ własnych miasta to realizacja 
dróg publicznych na terenach przeznaczonych w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miasta Gostynina przy 
ul.KroŌniewickiej obejmujņcego działki nr ew. 
771, 772,773, 774/1, 774/2, 774/3, 783, 784, 775, 
pod te funkcje oraz budowa sieci wodociņgowej, 
kanalizacyjnej, finansowanie oŌwietlenia ulic 
oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w 
ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

 

 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 109 – 21912 – Poz. 3472,3473 
 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych  
w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym 
m.in. ustawņ prawo budowlane, ustawņ o 
zamówieniach publicznych, samorzņdzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 
Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w 
§ 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonu-
jņcym siň postňpem techniczno - technolo-
gicznym, zgodnie z zasadņ stosowania naj-
lepszej dostňpnej techniki okreŌlonej w art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony Ōrodowiska (tekst jednolity Dz.U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŎn. zm.), o ile nie 
stanowi to naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła okreŌlone w § 2 realizowane bňdņ w spo-
sób okreŌlony w art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 
póŎn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 jest przedmiotem umów zain-
teresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 

miasta, ujňtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 z póŎn. zm.). Wydatki majņtkowe mia-
sta, wydatki inwestycyjne finansowane z budŐe-
tu miasta oraz inwestycje, których okres realiza-
cji przekracza jeden rok budŐetowy uchwala siň 
w uchwale budŐetowej Rady Miejskiej w Gosty-
ninie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane 
bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu miasta 
oraz na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgo-
wej i kanalizacji finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowa-
dzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 
z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.), ze 
Ōrodków własnych przedsiňbiorstwa wodo-
ciņgowo-kanalizacyjnego oraz w całoŌci lub 
w czňŌci z budŐetu miasta oraz na podstawie 
porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏró-
deł zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone 
przez Radň Miejskņ wieloletnie plany rozwoju 
i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo - kana-
lizacyjnej (art. 21 ustawy). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.). 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej:  

Jolanta Syska-Szymczak 
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UCHWAŁA Nr XI/91/2011 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej”. 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.)1), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)2) oraz 
art. 5 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 
1991r. o systemie oŌwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.)3) Rada Miejska uchwala, 
co nastňpuje: 

§ 1. Dokonuje siň zmiany nazwy jednostki 
budŐetowej „Zespół Placówek OŌwiatowych i 
Kultury Fizycznej” powołanej Uchwałņ Nr 
137/XII/2003 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 9 wrzeŌnia 2003r. w sprawie utworzenia 
jednostki budŐetowej „Miejskiego Zespołu Ba-
senowo-Rekreacyjnego oraz jednostki budŐeto-
wej „Zespołu Placówek OŌwiatowych i Kultury 
Fizycznej” – na „Zespół Obsługi Placówek 
OŌwiatowych”. 


