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UCHWAŁA Nr XII/73/2011 

RADY GMINY PŁOŃSK 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Strachówko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717, zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 zm. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 zm. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, zm. z 2007r. Nr 127, poz. 880, zm. z 
2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), w związku z 
uchwałą Rady Gminy Płoĉsk nr XXVII/169/08 z 
dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu miejscowoċci 
Strachówko, po stwierdzeniu zgodnoċci ze 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Płoĉsk” (przy-
jćtego uchwałą nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 
2010r.) Rada Gminy Płoĉsk postanawia, co na-
stćpuje:  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Płoĉsk obejmu-
jący tereny wsi Strachówko, zwany dalej pla-
nem. 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego składa sić z nastćpujących inte-
gralnych czćċci: 

1) Czćċci tekstowej, stanowiącej treċć niniejszej 
uchwały, składającej sić z dziesićciu rozdzia-
łów: 

I. Ustalenia ogólne; 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich za-
gospodarowania; 

III. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzen-
nego; 

IV. Ochrona ċrodowiska i przyrody; 

V. Ochrona dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

VI. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

VII  Komunikacja; 

VIII. Infrastruktura techniczna; 

IX. Tymczasowe zagospodarowanie, urzą-
dzanie i uďytkowanie terenów; 

X. Ustalenia koĉcowe. 

2) Czćċci graficznej, na którą składa sić rysunek 
w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem planu, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

3) Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, stano-
wiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

4) Rozstrzygnićć o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały; 

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

1. planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały, o ile z treċci przepisu nie 
wynika inaczej; 

2. uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
sza uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

3. ustawie - naleďy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmia-
nami); 

4. przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, a w szczególnoċci: 

- ustawa o udostćpnianiu informacji o 
ċrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na ċrodowisko, 

- Prawo ochrony ċrodowiska, 

- ustawa o odpadach, 

- Prawo wodne, 

- Prawo budowlane, 
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- ustawa o drogach publicznych, 

- ustawa o gospodarce nieruchomoċcia-
mi, 

- Prawo o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 

 oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, stosownie do art. 110 
Kodeksu postćpowania administracyjnego; 

5. rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek w skali 1:2 000, stanowiący inte-
gralną czćċć planu i bćdący załącznikiem  
nr 1 do uchwały; 

6. symbolu – naleďy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komuni-
kacji okreċlony odpowiednio symbolem li-
terowym; 

7. terenie – naleďy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji dla któ-
rego obowiązują ustalenia planu, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi oraz okre-
ċlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

8. wskačniku intensywnoċci zabudowy - nale-
ďy przez to rozumieć wartoċć stosunku po-
wierzchni zabudowy na danej działce bu-
dowlanej, do powierzchni całkowitej tej 
działki; 

9. linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć linić bćdącą granicą pomićdzy tere-
nami o róďnym sposobie uďytkowania, za-
gospodarowania lub róďnym przeznaczeniu 
podstawowym (róďnej funkcji), w tym rów-
nieď pomićdzy terenami dróg a terenami 
przeznaczonymi pod zabudowć; 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na ry-
sunku planu, okreċlającą najmniejszą do-
puszczalną odległoċć płaszczyzny elewacji 
noworealizowanego obiektu od linii rozgra-
niczającej terenu, krawćdzi jezdni, granicy 
działki lub innego obiektu zgodnie z rysun-
kiem planu, z pominićciem logii, balkonów, 
wykuszy wysunićtych poza obrys budynku 
oraz elementów wejċć do budynków (scho-
dów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeĉ) - o głćbokoċci 1,5m i 
powierzchni zabudowy do 6,0m2; 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi 
przewaďać na danym terenie - nie moďe 
obejmować mniej niď 70% powierzchni za-
budowy zlokalizowanych na tym terenie 
budynków; 

12. przeznaczeniu uzupełniającym - naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które nie 
moďe przewaďać na danym terenie - nie 
moďe obejmować wićcej niď 30% po-
wierzchni zabudowy zlokalizowanych na 
tym terenie budynków; 

13. maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nie-
przekraczalną iloċć kondygnacji naziem-
nych budynku lub nieprzekraczalny piono-
wy wymiar budynku w metrach, mierzony 
od poziomu gruntu rodzimego przy wejċciu 
do budynku do najwyďszego punktu prze-
krycia dachu; 

14. usługach uciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć usługi związane z przedsićwzićciami 
mogącymi znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, wymagające sporządzenia raportu 
oddziaływania na ċrodowisko lub dla któ-
rych obowiązek sporządzenia raportu moďe 
być wymagany na podstawie przepisów 
odrćbnych, za wyjątkiem obiektów obsługi 
technicznej; 

15. usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć; usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciąďliwego (z wy-
łączeniem warsztatów obsługi samocho-
dów i stacji paliw), administracji i bezpie-
czeĉstwa publicznego, łącznoċci, informa-
cji, nauki i oċwiaty, zdrowia i opieki spo-
łecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, 
usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i 
sportu, banków i innych o analogicznym do 
powyďszych charakterze i stopniu uciąďli-
woċci, których celem jest zaspokajanie po-
trzeb miejscowej ludnoċci, a których funk-
cjonowanie: 

- nie polega na wytwarzaniu dóbr mate-
rialnych bezpoċrednimi metodami 
przemysłowymi; 

- nie powoduje przekroczenia ďadnego z 
parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciąďliwych oddziały-
waĉ na ċrodowisko poza zajmowanym 
terenem inwestycji, w rozumieniu prze-
pisów ochrony ċrodowiska; 

- nie jest čródłem uciąďliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

- w ďaden inny sposób nie pogarsza wa-
runków uďytkowania terenów sąsiadują-
cych np. przez emisjć nieprzyjemnych 
zapachów, dymów, składowania nieeste-
tycznych odpadów na otwartej po-
wierzchni; 
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16. obiekcie obsługi technicznej - naleďy przez 

to rozumieć wszelkie obiekty i urządzenia 
techniczne niezbćdne dla prawidłowego za-
spokajania potrzeb mieszkaĉców, w tym: 
wszelkie zagospodarowanie, zabudowć 
oraz urządzenia infrastruktury technicznej; 

17. szkodliwym oddziaływaniu na ċrodowisko - 
naleďy przez to rozumieć wszelkie przekra-
czające dopuszczalne wielkoċci oddziały-
wanie na ċrodowisko w szczególnoċci doty-
czące wytwarzania hałasu, wibracji, pro-
mieniowania oraz zanieczyszczenia powie-
trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

18. powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetacjć, a takďe 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, o powierzchni nie mniejszej 
niď 10m2, oraz wodć powierzchniową na 
tym terenie; 

19. proekologicznych systemach cieplnych - 
naleďy przez to rozumieć systemy cieplne 
wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej 
opałowy niskosiarkowy, energić elektrycz-
ną, wiatrową, słoneczną, pompy cieplne, 
biomasć itp. 

20. klasie drogi - rozumie sić przez to przypo-
rządkowanie drodze publicznej odpowied-
nich parametrów technicznych, wynikają-
cych z cech funkcjonalnych. 

§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreċlenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5. wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych 

6. parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskačników intensywnoċci zabudowy; 

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

8. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

9. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci; 

10. sposobu i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania te-
renów; 

11. stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić jednorazową opłatć z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci na skutek 
uchwalenia planu. 

§ 5. Na obszarze objćtym planem nie zacho-
dzą przesłanki do okreċlenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takďe ob-
szarów szczególnego zagroďenia powodzią 
oraz obszarów osuwania sić mas ziemnych; 

2. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej. 

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
ustaleĉ: 

1) granic obszaru objćtego planem, 

2) linii rozgraniczających tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów, 

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji, okreċlonych odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyróďniają-
cym je spoċród innych terenów: MN, RM, U, 
U.MN1, U.MN2, U.P, P, PG,R. Z, ZL, ZPZ, WS, 
WR, KDZ, KDL, KDD i KDW. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania 

§ 7. Ustala sić nastćpujące przeznaczenia te-
renów funkcjonalnych obszaru objćtego ustale-
niami planu, oznaczonych odpowiednio symbo-
lami przeznaczenia i wyznaczonymi liniami roz-
graniczającymi, zgodnie z rysunkiem planu: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

2. tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem RM; 

3. tereny usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U; 
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4. tereny usług i zabudowy mieszkaniowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem 
U.MN1; 

5. tereny usług i zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
U.MN2; 

6. tereny usług, składów, magazynów i pro-
dukcji, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem U.P; 

7. teren składów, magazynów i produkcji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem P; 

8. teren powierzchniowej eksploatacji kruszy-
wa, oznaczony na rysunku planu symbolem 
PG; 

9. tereny upraw rolnych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R. Z; 

10. tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL; 

11. teren zabytkowego parku podworskiego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
ZPZ; 

12. teren wód powierzchniowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem WS; 

13. tereny rowów melioracyjnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem WR; 

14. tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze 
klasy Z, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KDZ; 

15. tereny dróg publicznych – drogi klasy lo-
kalnej klasy L, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDL; 

16. tereny dróg publicznych – drogi klasy do-
jazdowej klasy D, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDD; 

17. tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW. 

§ 8. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Zapewnienie powiązania funkcjonalnego i 
komunikacyjnego z regionem, przyległymi 
terenami usługowo – mieszkaniowymi na te-
renie miasta Płoĉsk oraz drogą krajową nr 7 i 
drogą wojewódzką nr 632 poprzez układ ist-
niejących i planowanych dróg publicznych 
KDL i KDD; 

2. Przekształcenie wskazanych w planie tere-
nów w kierunku zgodnym z jego ustaleniami; 

3. Działania porządkujące w zakresie ujednoli-
cenia elementów przestrzeni (wyposaďenie i 
oċwietlenie ulic, ogrodzenia, zieleĉ, mała ar-
chitektura); 

4. Nową zabudowć naleďy kształtować w na-
wiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospo-
darowania terenu, zachować ukształtowane 
linie zabudowy, nawiązywać gabarytami, 
formą, detalem architektonicznymi i kolory-
styką do istniejących obiektów; 

5. Wszelkie niezbćdne dla prawidłowego funk-
cjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególnoċci: obiekty obrony cywilnej, ra-
townictwa, bezpieczeĉstwa paĉstwa, obiekty 
obsługi technicznej gminy, urządzenia melio-
racji, drogi wewnćtrzne, place publiczne, cią-
gi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ċcieďki rowe-
rowe moďna realizować na kaďdym terenie 
funkcjonalnym w sposób zgodny z ustale-
niami planu z zakresu warunków, zasad i 
standardów kształtowania zabudowy, przepi-
sami odrćbnymi i zasadami współďycia spo-
łecznego. Wszelkie zagospodarowanie i za-
budowć naleďy wykonywać w sposób za-
pewniający prawidłową eksploatacjć tych 
obiektów i urządzeĉ; 

6. Kaďda działka budowlana musi mieć dostćp 
do drogi publicznej. Za dostćp do drogi pu-
blicznej uwaďa sić takie ukształtowanie działki 
budowlanej, które umoďliwia prawidłowy 
wjazd na działkć budowlaną z terenu drogi 
publicznej bezpoċrednio, poprzez drogi we-
wnćtrzne, lub w inny sposób zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi z zakresu gospodarki nie-
ruchomoċciami, warunkami technicznymi ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie oraz warunkami technicznymi ja-
kim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie; 

7. Okreċla sić zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) wyklucza sić umieszczanie reklam w miej-
scach i w sposób zastrzeďony dla znaków 
drogowych lub w sposób utrudniający ich 
odczytanie oraz na elewacjach budynków 
(poza terenami: 1 P, 1 U.P i 2 U.P) w spo-
sób zakłócający kompozycjć architekto-
niczną elewacji; 

2) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w 
liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych; 

3) zakaz realizacji w linii ogrodzenia (poza te-
renami: 1 P, 1 U.P i 2 U.P) reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzchni 
przekraczającej 2m² na jeden znak lub re-
klamć; 

4) zakaz lokalizacji na budynkach (poza tere-
nami: 1 P, 1 U.P i 2 U.P) reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzchni 
przekraczającej 2m² na jeden znak lub re-
klamć; 
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5) reklama i znaki informacyjno - plastyczne 
na obiektach kubaturowych nie powinny 
utrudniać uďytkowania obiektów i prze-
strzeni; 

6) właċciciel reklamy lub znaku informacyj-
no-plastycznego zobowiązany jest do 
utrzymania go w naleďytym stanie tech-
nicznym i estetycznym. 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1 MN - pow. ok. 0,81ha, 

2 MN - pow. ok. 0,41ha, 

3 MN - pow. ok. 0,51ha, 

4 MN - pow. ok. 1,93ha, 

5 MN - pow. ok. 1,19ha, 

6 MN - pow. ok. 0,15ha, 

7 MN - pow. ok. 0,38ha, 

8 MN - pow. ok. 0,76ha, 

9 MN - pow. ok. 0,23ha, 

10 MN - pow. ok. 0,24ha, 

11 MN - pow. ok. 0,30ha, 

12 MN - pow. ok. 2,12ha, 

13 MN - pow. ok. 0,49ha, 

14 MN - pow. ok. 0,84ha, 

15 MN - pow. ok. 0,30ha, 

16 MN - pow. ok. 0,32ha, 

17 MN - pow. ok. 0,62ha, 

18 MN - pow. ok. 1,00ha, 

19 MN - pow. ok. 1,01ha, 

20 MN - pow. ok. 1,32ha, 

21 MN - pow. ok. 0,17ha, 

22 MN - pow. ok. 0,94ha, 

23 MN - pow. ok. 0,55ha, 

24 MN - pow. ok. 0,22ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na adap-
tacjć, rozbudowć i realizacjć nowej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o ni-
skim wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Dopuszcza sić utrzymanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej oraz przekształcanie jej w 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną; 

3. Dopuszcza sić realizacjć elementów towa-
rzyszących, takich jak; garaďe, miejsca po-
stojowe dla samochodów, infrastruktura 

techniczna, budynki gospodarcze, dojċcia, 
dojazdy, ogrodzenia i mała architektura; 

4. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

5. Dopuszcza sić moďliwoċć lokalizacji usług 
nieuciąďliwych jako wbudowanych lub ze-
spolonych z bryłą budynku mieszkalnego; 

6. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicz-
nej); 

7. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących i planowanych dróg publicznych: 
droga zbiorcza 01 KDZ (w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 632), drogi lokalne 02 KDL i 
03 KDL oraz drogi dojazdowe 04 KDD –  
011 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

8. Obsługć komunikacyjną działek budowla-
nych na terenie 1 MN i 2 MN, poprzez ist-
niejącą drogć wewnćtrzną 016 KDW – po-
szerzoną w kierunku zachodnim do szero-
koċci 10m w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

9. Obsługć komunikacyjną czćċci działek bu-
dowlanych (wydzielonych z działki nr ewid. 
107) na terenie 3 MN i 4 MN, poprzez istnie-
jącą drogć wewnćtrzną 014 KDW o szero-
koċci 8m w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu. Zaleca sić po-
szerzenie w/w drogi do szerokoċci 10m i za-
koĉczenie jej placem manewrowym o mi-
nimalnych wymiarach 15 x 15m (na rysun-
ku przyjćto 15 x 25 m); 

10. Obsługć komunikacyjną działek budowla-
nych na terenach: 6 MN, 7 MN, 8 MN  
i 11 MN, poprzez planowane drogi we-
wnćtrzne (012 KDW, 013 KDW 015 KDW i 
017 KDW o szerokoċci 10 m w liniach roz-
graniczających, zapewniających właċciwe 
powiązanie z drogami publicznymi, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

11. Obsługć komunikacyjną działek budowla-
nych na terenie 12 MN poprzez planowaną 
drogć dojazdową 011 KDD o szerokoċci 
10m w liniach rozgraniczających i zakoĉ-
czoną placem manewrowym o wymiarach 
20 x 20m, zgodnie z rysunkiem planu. 

12. Na terenach: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN,  
9 MN, 10 MN, 12 MN, 13 MN, 23 MN  
i 24 MN, ze wzglćdu na wysoki poziom wód 
gruntowych, realizacja zabudowy musi być 
poprzedzona badaniami gruntowo - wod-
nymi; 
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13. Przy zagospodarowaniu terenów MN wy-

znaczonych pod zainwestowanie, połoďo-
nych pomićdzy drogami a uďytkami rolny-
mi, ustala sić obowiązek zapewnienia do-
jazdu do tych terenów rolnych; 

14. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalną powierzchnić wydzie-
lanej działki ustala sić na 800m2, maksy-
malną powierzchnić wydzielanej działki na 
1500m2 a szerokoċć frontu działki minimum 
20m, z zachowaniem tolerancji 20% w za-
leďnoċci od indywidualnych warunków; 

15. Zagospodarowanie 50% powierzchni działki 
budowlanej jako biologicznie czynnej; 

16. Nieprzekraczalną linić noworealizowanej 
zabudowy od dróg w odległoċci 5, 8, 10, 12 
i 15m od linii rozgraniczających te tereny, 
zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych 
przypadkach obowiązują ustalenia zawarte 
w przepisach odrćbnych; 

17. Przy lokalizacji zabudowy na terenie 12 MN 
naleďy uwzglćdnić istniejącą alejć drzew ro-
snących po obu stronach drogi 06 KDD, 
pomićdzy drogą 01 KDZ a terenem zabyt-
kowego zespołu podworskiego 1ZPz. Nie-
przekraczalna linia zabudowy, od drogi  
06 KDL w odległoċci 5m od linii rozgrani-
czającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu; 

18. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej o wy-
sokoċci do 2 kondygnacji naziemnych, z da-
chami o kącie nachylenia połaci 30-45° po-
krytymi dachówką lub materiałami da-
chówkopodobnymi, kalenicami na wysoko-
ċci maksimum 10 m nad poziom istniejące-
go terenu. Poziom posadowienia posadzki 
parteru - maksimum 0,60m nad poziom te-
renu przy wejċciu do budynku; 

19. Zabudowa garaďowa i gospodarcza moďe 
być realizowana jako wolnostojąca (1 kon-
dygnacja o maksymalnej wysokoċci 7m), 
wbudowana lub zespolona z bryłą budynku 
mieszkalnego; 

20. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej  
(napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

21. Przy zagospodarowaniu terenu 23 MN ko-
niecznoċć uwzglćdnienia istniejącego sta-
nowiska archeologicznego. Wszelkie dzia-
łania naleďy prowadzić w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 
w oparciu o ustalenia zawarte w § 26, pkt 4; 

22. Przy zagospodarowaniu terenów 1 MN,  
3 MN, 5 MN, 11 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN 
i 24 MN ustala sić koniecznoċć uwzglćdnie-
nia istniejących napowietrznych linii elek-
troenergetycznych SN 15kV - nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległoċci mini-
mum 6m od osi w/w linii, zgodnie z rysun-
kiem planu. W obszarze oddziaływania w/w 
linii obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, a zabudowć 
gospodarczą i garaďe dopuszcza sić po uzy-
skaniu pozytywnej opinii zarządcy sieci. 
Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

23. Przy lokalizacji zabudowy na terenie 16 MN 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
przesyłowych rurociągów gazowych wyso-
kiego ciċnienia. Strefa oddziaływania w/w 
ropociągów obejmuje pas terenu po 15m w 
obie strony od osi gazociągów, zgodnie z 
rysunkiem planu. Lokalizacja zabudowy, in-
frastruktury technicznej oraz zadrzewieĉ i 
zakrzewieĉ w pasie terenu po 40m w obie 
strony od osi w/w gazociągów musi być za-
opiniowana przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Rembelszczyčnie; 

24. Przy lokalizacji zabudowy na terenach  
1 MN, 9 MN, 10 MN i 13 MN naleďy 
uwzglćdnić istniejący otwarty rów meliora-
cyjny (zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 36 pkt 5 i 6). Nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległoċci 5 m od granicy w/w ro-
wu. 

25. Przy zagospodarowaniu terenów 1 MN,  
4 MN, 5 MN, 8 MN, 10 MN - 17 MN, 19 MN i 
23 MN (połoďonych w zasićgu istniejących 
urządzeĉ melioracji wodnych) ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia ustaleĉ zawar-
tych w § 36 pkt 5 i 6) 

26. Przy zagospodarowaniu terenu 23 MN ko-
niecznoċć uwzglćdnienia istniejącego sta-
nowiska archeologicznego. Wszelkie dzia-
łania naleďy prowadzić w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 
w oparciu o ustalenia zawarte w § 26, pkt 4; 

27. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu; 

28. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowią-
zek zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczając w to miejsce w garaďu); 

29. Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 
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1) 1 miejsce parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 30m2 pow. uďytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m2 pow. uďytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych, 

30. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowią-
zek zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczając w to miejsce w garaďu); 

31. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysoko-
ċci do 1,60m, jako aďurowych, realizowa-
nych w linii rozgraniczającej terenu, wyko-
nanych z trwałych materiałów (z wyłącze-
niem stali ďebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych); 

32. Dla terenów 1 MN, 9 MN, 10 MN, 13 MN i 
23 MN linić ogrodzeĉ ustala sić w odległo-
ċci nie mniejszej niď 3m od krawćdzi istnie-
jącego rowu; 

33. Kaďda działka musi posiadać miejsce  
(w ramach ogrodzeĉ poszczególnych dzia-
łek lub jako lub osłonićte, zadaszone, na 
wydzielonych placykach gospodarczych, z 
zapewnioną obsługą komunikacyjną) na 
oddzielnie oznaczone pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów; 

34. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

35. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów MN ustala sić w 
wysokoċci 25%. 

§ 10. Dla terenów zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 RM - pow. ok. 0,59ha, 

2 RM - pow. ok. 0,43ha, 

3 RM - pow. ok. 0,32ha, 

4 RM - pow. ok. 0,37ha, 

5 RM - pow. ok. 1,31ha, 

6 RM - pow. ok. 0,36ha, 

7 RM - pow. ok. 0,45ha, 

8 RM - pow. ok. 1,62ha, 

9 RM - pow. ok. 0,60ha, 

10 RM - pow. ok. 0,22ha, 

11 RM - pow. ok. 1,14ha, 

12 RM - pow. ok. 0,48ha, 

13 RM - pow. ok. 0,30ha, 

14 RM - pow. ok. 0,73ha, 

15 RM - pow. ok. 0,25ha, 

16 RM - pow. ok. 0,31ha, 

17 RM - pow. ok. 0,46ha, 

18 RM - pow. ok. 0,47ha, 

19 RM - pow. ok. 0,58ha, 

20 RM - pow. ok. 0,71ha, 

21 RM - pow. ok. 1,20ha, 

22 RM - pow. ok. 0,32ha, 

23 RM - pow. ok. 0,86ha, 

24 RM - pow. ok. 0,40ha, 

25 RM - pow. ok. 0,53ha, 

26 RM - pow. ok. 3,55ha, 

27 RM - pow. ok. 0,45ha, 

28 RM - pow. ok. 0,66ha, 

29 RM - pow. ok. 0,32ha, 

30 RM - pow. ok. 0,49ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na 
adaptacjć, rozbudowć i realizacjć nowej za-
budowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych o niskim wskačniku intensywnoċci 
zabudowy. 

2. Dopuszcza sić realizacjć elementów towa-
rzyszących funkcji podstawowej takich jak; 
garaďe, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojċcia, dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

3. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

4. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska, 
za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej i obiektów bezpoċrednio związa-
nych z rolnictwem. Wymagana lokalizacja 
inwestycji o niskiej wodochłonnoċci, nowo-
czesnych technologiach i małą iloċcią od-
padów i ċcieków; 

5. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
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zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji 
inwestycji naleďy uwzglćdnić przepisy od-
rćbne, mićdzy innymi wynikające z sąsiedz-
twa w/w zabudowy; 

6. Zakaz realizacji usług uciąďliwych i składo-
wania jakichkolwiek odpadów; 

7. Nieprzekraczalną linić noworealizowanej 
zabudowy od dróg w odległoċci 5, 10, 12 i 
15m od linii rozgraniczających te tereny, 
zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych 
przypadkach obowiązują ustalenia zawarte 
w przepisach odrćbnych; 

8. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących i planowanych dróg publicznych: 
droga zbiorcza 01 KDZ (w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 632), drogi lokalne 02 KDL i 
03 KDL oraz drogi dojazdowe 04 KDD –  
011 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

9. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

10. Przy zagospodarowaniu terenów 11 RM,  
12 RM, 14 RM, 23 RM i 27 RM ustala sić ko-
niecznoċć uwzglćdnienia istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
SN 15kV - nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległoċci minimum 6 m od osi w/w linii, 
zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze od-
działywania w/w linii obowiązuje zakaz lo-
kalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowć gospodarczą i garaďe 
dopuszcza sić po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarządcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii; 

11. Przy zagospodarowaniu terenu 26 RM usta-
la sić koniecznoċć uwzglćdnienia przebiegu 
istniejącej napowietrznej linii elektroener-
getycznej 110 kV wraz z obszarem ich od-
działywania, zgodnie z rysunkiem planu i w 
uzgodnieniu z właċciwym zarządcą sieci.  
W obszarze oddziaływania w/w linii (obej-
mującym pas terenu o szerokoċci 19m w 
obie strony od osi linii) obowiązuje zakaz 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowć gospodarczą i garaďe 
dopuszcza sić po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarządcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii; 

12. Przy zagospodarowaniu terenu 15 RM ko-
niecznoċć uwzglćdnienia istniejącego sta-
nowiska archeologicznego. Wszelkie dzia-
łania naleďy prowadzić w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 
w oparciu o ustalenia zawarte w § 26, pkt 4; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów 4 RM,  
10 RM, 11 RM, 14 RM, 17 RM - 19 RM,  
21 RM, 24 RM i 28 RM - 30 RM (połoďonych 
w zasićgu istniejących urządzeĉ melioracji 
wodnych) ustala sić koniecznoċć uwzglćd-
nienia ustaleĉ zawartych w § 36 pkt 5 i 6) 

14. Przy lokalizacji zabudowy na terenach  
3 RM, 9 RM i 20 RM koniecznoċć uwzglćd-
nienia istniejącego otwartego rowu melio-
racyjnego (zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 36 pkt 5 i 6) - nieprzekraczalna linia za-
budowy w odległoċci 5,0m od granicy w/w 
rowu; 

15. Przy lokalizacji zabudowy na terenach  
22 RM, 23 RM i 24 RM koniecznoċć 
uwzglćdnienia istniejących przesyłowych 
rurociągów gazowych wysokiego ciċnienia. 
Strefa oddziaływania w/w ropociągów 
obejmuje pas terenu po 15m w obie strony 
od osi gazociągów, zgodnie z rysunkiem 
planu. Lokalizacja zabudowy, infrastruktury 
technicznej oraz zadrzewieĉ i zakrzewieĉ w 
pasie terenu po 40m w obie strony od osi 
w/w gazociągów musi być zaopiniowana 
przez Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelsz-
czyčnie; 

16. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej o wy-
sokoċci do 2 kondygnacji naziemnych, z da-
chami o kącie nachylenia połaci 30-45° po-
krytymi dachówką lub materiałami da-
chówkopodobnymi, kalenicami na wysoko-
ċci maksimum 10m nad poziom istniejące-
go terenu. Poziom posadowienia posadzki 
parteru - maksimum 0,60m nad poziom te-
renu przy wejċciu do budynku; 

17. Zabudowa gospodarcza i inwentarska moďe 
być realizowana jako wolnostojąca (1 kon-
dygnacja o maksymalnej wysokoċci 7m), 
wbudowana lub zespolona z bryłą budynku 
mieszkalnego; 

18. Obowiązek zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu. 

19. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowią-
zek zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczając w to miejsce w garaďu); 
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20. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysoko-

ċci do 1,60m, jako aďurowych, realizowa-
nych w linii rozgraniczającej terenu, wyko-
nanych z trwałych materiałów (z wyłącze-
niem stali ďebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych); 

21. Dla terenów 3 RM, 9 RM i 20 RM linić ogro-
dzeĉ ustala sić w odległoċci nie mniejszej 
niď 3 m od krawćdzi istniejącego rowu; 

22. Kaďda działka musi posiadać miejsce (wbu-
dowane w budynek, w ramach ogrodzeĉ 
poszczególnych działek lub jako osłonićte, 
zadaszone, na wydzielonych placykach go-
spodarczych, z zapewnioną obsługą komu-
nikacyjną) na oddzielnie oznaczone pojem-
niki 

23. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

24. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

25. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów RM ustala sić w 
wysokoċci 25 %. 

§ 11. Dla terenów usług, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 U - pow. ok. 0,32ha, 

2 U - pow. ok. 0,44ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na 
realizacjć usług o niskim wskačniku inten-
sywnoċci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniające terenu na re-
alizacjć miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w powiązaniu z zielenią 
urządzoną. Dopuszcza sić realizacjć ele-
mentów towarzyszących funkcji podstawo-
wej takich jak; garaďe, infrastruktura tech-
niczna, dojċcia i dojazdy i mała architektura; 

3. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 25% powierzchni działki; 

4. Zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej; 

5. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej); 

6. Zakaz lokalizowania usług uciąďliwych i 
składowania jakichkolwiek odpadów; 

7. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących dróg publicznych: droga zbiorcza 
01 KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
632), drogi lokalne 02 KDL i 03 KDL, droga 
dojazdowa 04 KDD oraz planowana droga 
wewnćtrzna 017 KDW, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

8. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki powinna mieć nie mniej niď 
0,20ha; 

9. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

10. Teren naleďy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w ro-
zumieniu przepisów ochrony ċrodowiska, 
okreċlających dopuszczalny poziom hałasu; 

11. Nieprzekraczalna linia noworealizowanej 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, od 
ulic i sąsiednich terenów w odległoċci 5, 10 
lub 15m od linii rozgraniczającej terenu, 
zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych 
przypadkach obowiązują ustalenia zawarte 
w przepisach odrćbnych; 

12. Przy lokalizacji zabudowy na terenie 2U 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
przesyłowych rurociągów gazowych wyso-
kiego ciċnienia. Strefa oddziaływania w/w 
ropociągów obejmuje pas terenu po 15m w 
obie strony od osi gazociągów, zgodnie z 
rysunkiem planu. Lokalizacja zabudowy, in-
frastruktury technicznej oraz zadrzewieĉ i 
zakrzewieĉ w pasie terenu po 40m w obie 
strony od osi w/w gazociągów musi być za-
opiniowana przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Rembelszczyčnie; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

14. Przy zagospodarowaniu terenu 1 U (poło-
ďony w zasićgu istniejących urządzeĉ me-
lioracji wodnych) ustala sić koniecznoċć 
uwzglćdnienia ustaleĉ zawartych w § 36  
pkt 5 i 6); 
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15. Realizacjć zabudowy usługowej o wysoko-

ċci maksimum 12m od poziomu istniejące-
go terenu do najwyďszego punktu pokrycia 
nachyleniu połaci dachowych do 40° i po-
ziomie posadowienia posadzki parteru 
maksimum 0,60m nad poziom terenu przy 
wejċciu do budynku. 

16. Zabudowa garaďowa realizowana jako 
wbudowana lub zespolona z bryłą budynku 
usługowego, w tym takďe jako kondygnacje 
podziemne; 

17. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych; 

18. Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 30m2 pow. uďytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m2 pow. uďytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych, 

19. Miejsca postojowe dla samochodów naleďy 
zagospodarować jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niď jednym drzewem na kaďde  
4 miejsca postojowe; 

20. Moďliwoċć realizacji ogrodzenia o wysoko-
ċci do 1,60m, jako aďurowych, realizowa-
nych w linii rozgraniczającej terenu, wyko-
nanych z trwałych materiałów (z wyłącze-
niem stali ďebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych); 

21. Obowiązek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek, z zapewnioną ob-
sługą komunikacyjną) na pojemniki do se-
lektywnej zbiórki odpadów; 

22. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów naleďy wy-
konać z materiałów trwałych (płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

23. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

 

24. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów U ustala sić w wy-
sokoċci 25 %. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

1 U.MN1 - pow. ok. 0,79ha, 

2 U.MN1 - pow. ok. 1,08ha, 

3 U.MN1 - pow. ok. 0,39ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na adap-
tacjć, rozbudowć oraz realizacjć nowych 
usług nieuciąďliwych i zabudowy mieszka-
niowej o ċrednim wskačniku intensywnoċci 
zabudowy; 

2. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury to-
warzyszącej funkcji podstawowej takiej jak; 
garaďe, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojċcia i dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

3. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 50% powierzchni działki; 

4. Zakaz lokalizowania usług uciąďliwych i 
składowania jakichkolwiek odpadów; 

5. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i 
dróg) oraz wszelkiej produkcji i usług me-
chaniki pojazdowej, handlu typu bazarowe-
go, dystrybucji takich towarów jak: gaz, pa-
liwa płynne i inne substancje niebezpiecz-
ne. Wymagana lokalizacja inwestycji o ni-
skiej wodochłonnoċci, nowoczesnych tech-
nologiach i małą iloċcią odpadów i ċcieków; 

6. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleďy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

7. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących dróg publicznych: droga zbiorcza 
01 KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
632), drogi dojazdowe 05KDD i 06KDD oraz 
planowana droga wewnćtrzna 016KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

8. Obsługć komunikacyjną działek budowla-
nych na terenie 2 U.MN1 poprzez istniejącą 
drogć wewnćtrzną 016 KDW – poszerzoną 
w kierunku zachodnim do szerokoċci 10m w 
liniach rozgraniczających, zgodnie z rysun-
kiem planu; 
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9. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 

przy czym minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki pod zabudowć mieszkaniową 
powinna mieć nie mniej niď 1000m2 a sze-
rokoċć frontu działki minimum 20m; 

10. Minimum 20% powierzchni działki budow-
lanej powinno pozostać jako biologicznie 
czynne; 

11. Dla terenów 1 U.MN1 i 2 U.MN1 nieprze-
kraczalna linia zabudowy od drogi dojaz-
dowej 05 KDD i drogi wewnćtrznej 
016 KDW w odległoċci 6 m od linii rozgra-
niczających te tereny, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

12. Przy lokalizacji zabudowy na terenie  
3 U.MN1 naleďy uwzglćdnić istniejące 
drzewa w drodze 06 KDL (aleja dojazdowa 
na terenie zabytkowego zespołu podwor-
skiego 1 ZPz) i drodze 01 KDZ; 

13. Dla terenu 3 U.MN1 nieprzekraczalna linia 
noworealizowanej zabudowy od drogi 
zbiorczej 01 KDZ w odległoċci 8m a od dro-
gi dojazdowej 06 KDD w odległoċci 5m od 
linii rozgraniczającej terenu drogi; 

14. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

15. Przy zagospodarowaniu terenu 2 U.MN1 
(połoďonego w zasićgu istniejących urzą-
dzeĉ melioracji wodnych) ustala sić ko-
niecznoċć uwzglćdnienia ustaleĉ zawartych 
w § 36 pkt 5 i 6); 

16. Przy zagospodarowaniu terenu 2 U.MN1 
ustala sić koniecznoċć uwzglćdnienia na-
powietrznej linii elektroenergetycznej SN 
15kV - nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległoċci minimum 6m od osi w/w linii, 
zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze od-
działywania w/w linii obowiązuje zakaz lo-
kalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowć gospodarczą i garaďe 
dopuszcza sić po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarządcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii; 

17. Przy lokalizacji zabudowy na terenie  
1 U.MN1 i 2 U.MN1 naleďy uwzglćdnić ist-
niejący otwarty rów melioracyjny (zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 36 pkt 5 i 6). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 5m od granicy w/w rowu. 

18. Realizacjć zabudowy usługowej, o wysoko-
ċci do 2 kondygnacji naziemnych, maksy-
malnej wysokoċci 10m od poziomu terenu 
do najwyďszego punktu pokrycia i poziomie 
posadowienia posadzki parteru - maksi-
mum 1,20m nad poziom terenu przy wej-
ċciu do budynku; 

19. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej wolno-
stojącej o wysokoċci do 2 kondygnacji na-
ziemnych, dachami o kącie nachylenia po-
łaci 30-45° pokrytymi dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi, ka-
lenicami na wysokoċci maksimum 10m nad 
poziom istniejącego terenu. Poziom posa-
dowienia posadzki parteru - maksimum 
0,60m nad poziom terenu przy wejċciu do 
budynku; 

20. Dopuszcza sić aby budynek był sytuowany 
ċcianą zewnćtrzną bez otworów bezpo-
ċrednio przy granicy działki budowlanej 
pod warunkiem, ďe długoċć tej ċciany nie 
bćdzie wićksza niď 12m i na działce sąsied-
niej istnieje lub bćdzie zlokalizowany budy-
nek bezpoċrednio przy tej granicy w sposób 
uwzglćdniający wzajemne spadki połaci da-
chowych, wysokoċci gzymsów, kalenicy i 
krawćdzi dachów; 

21. Zabudowa garaďowa i gospodarcza moďe 
być realizowana jako wbudowana lub ze-
spolona z bryłą budynku mieszkalnego, z 
uwzglćdnieniem pozostałych ustaleĉ okre-
ċlonych w pkt 18, 19 i 20; 

22. Teren naleďy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w ro-
zumieniu przepisów ochrony ċrodowiska, 
okreċlających dopuszczalny poziom hałasu; 

23. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu; 

24. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowią-
zek zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczając w to miejsce w garaďu); 

25. Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 30m2 pow. uďytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m2 pow. uďytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych, 
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26. Miejsca postojowe dla samochodów naleďy 

zagospodarować jako „zielone parkingi” z 
nie mniej niď jednym drzewem na kaďde 
4 miejsca postojowe; 

27. Miejsca postojowe dla samochodów naleďy 
zagospodarować jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niď jednym drzewem na kaďde  
4 miejsca postojowe; 

28. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysoko-
ċci do 1,60m, jako aďurowych, realizowa-
nych w linii rozgraniczającej terenu, wyko-
nanych z trwałych materiałów (z wyłącze-
niem stali ďebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych); 

29. Dla terenów 1 U.MN1 i 2 U.MN1 linić ogro-
dzeĉ ustala sić w odległoċci nie mniejszej 
niď 3 m od krawćdzi istniejącego rowu; 

30. Kaďda działka musi posiadać miejsce (w ra-
mach ogrodzeĉ poszczególnych działek lub 
jako osłonićte, zadaszone, na wydzielonych 
placykach gospodarczych, z zapewnioną 
obsługą komunikacyjną) na oddzielnie 
oznaczone pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

31. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

32. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów U.MN1 ustala sić w 
wysokoċci 25 %. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami; 

1 U.MN2 - pow. ok. 0,60ha, 

2 U.MN2 - pow. ok. 0,61ha, 

3 U.MN2 - pow. ok. 0,37ha, 

4 U.MN2 - pow. ok. 1,10ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na reali-
zacjć usług nieuciąďliwych i zabudowy 
mieszkaniowej o niskim wskačniku inten-
sywnoċci zabudowy działki; 

2. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury to-
warzyszącej funkcji podstawowej takiej jak; 
garaďe, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojċcia i dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

3. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

4. Zakaz lokalizowania usług uciąďliwych i 
składowania jakichkolwiek odpadów; 

5. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ċrodowiska 
(za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i 
dróg) oraz wszelkiej produkcji i usług me-
chaniki pojazdowej, handlu typu bazarowe-
go, dystrybucji takich towarów jak: gaz, pa-
liwa płynne i inne substancje niebezpiecz-
ne. Wymagana lokalizacja inwestycji o ni-
skiej wodochłonnoċci, nowoczesnych tech-
nologiach i małą iloċcią odpadów i ċcieków; 

6. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleďy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

7. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących dróg publicznych: droga zbiorcza 
01 KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632) 
oraz droga lokalna 02 KDL, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

8. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki pod zabudowć mieszkaniową 
powinna mieć nie mniej niď 1000m2 a sze-
rokoċć frontu działki minimum 20m; 

9. Minimum 20% powierzchni działki budow-
lanej powinno pozostać jako biologicznie 
czynne; 

10. Przy zagospodarowaniu terenów wyzna-
czonych pod zainwestowanie, połoďonych 
pomićdzy drogami a uďytkami rolnymi i za-
budową zagrodową, ustala sić obowiązek 
zapewnienia dojazdu do tych terenów rol-
nych; 

11. Nieprzekraczalna linia noworealizowanej 
zabudowy od drogi zbiorczej 01 KDZ w od-
ległoċci 12 i 15 m, od drogi lokalnej 02 KDL 
w odległoċci 10 m od linii rozgraniczających 
te tereny, zgodnie z rysunkiem planu; 

12. Przy zagospodarowaniu terenu 4 U.MN2 
ustala sić koniecznoċć uwzglćdnienia istnie-
jącej stacji transformatorowej 15/0,4kV; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 
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14. Przy zagospodarowaniu terenu 1 U.MN2  

i 4 U.MN2 ustala sić koniecznoċć uwzglćd-
nienia istniejącej napowietrznej linii elek-
troenergetycznej SN 15kV - nieprzekraczal-
na linia zabudowy w odległoċci minimum 
6m od osi w/w linii, zgodnie z rysunkiem 
planu. W obszarze oddziaływania w/w linii 
obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, a zabudowć 
gospodarczą i garaďe dopuszcza sić po uzy-
skaniu pozytywnej opinii zarządcy sieci. 
Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

15. Przy zagospodarowaniu terenów 1 U.MN2, 
2 U.MN2, 3 U.MN2, i 4 U.MN2 (połoďonych 
w zasićgu istniejących urządzeĉ melioracji 
wodnych) ustala sić koniecznoċć uwzglćd-
nienia ustaleĉ zawartych w § 36 pkt 5 i 6) 

16. Przy lokalizacji zabudowy na terenie  
3 U.MN2 i 4 U.MN2 naleďy uwzglćdnić ist-
niejący otwarty rów melioracyjny (zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 36 pkt 5 i 6). 
Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 5 m od granicy w/w rowu; 

17. Realizacjć zabudowy usługowej, o wysoko-
ċci do 2 kondygnacji naziemnych, maksy-
malnej wysokoċci 10m od poziomu terenu 
do najwyďszego punktu pokrycia i poziomie 
posadowienia posadzki parteru - maksi-
mum 1,20m nad poziom terenu przy wej-
ċciu do budynku; 

18. Realizacjć zabudowy mieszkaniowej wolno-
stojącej o wysokoċci do 2 kondygnacji na-
ziemnych, dachami o kącie nachylenia po-
łaci 30-45° pokrytymi dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi, ka-
lenicami na wysokoċci maksimum 10m nad 
poziom istniejącego terenu. Poziom posa-
dowienia posadzki parteru - maksimum 
0,60m nad poziom terenu przy wejċciu do 
budynku; 

19. Dopuszcza sić aby budynek był sytuowany 
ċcianą zewnćtrzną bez otworów bezpo-
ċrednio przy granicy działki budowlanej 
pod warunkiem, ďe długoċć tej ċciany nie 
bćdzie wićksza niď 12m i na działce sąsied-
niej istnieje lub bćdzie zlokalizowany budy-
nek bezpoċrednio przy tej granicy w sposób 
uwzglćdniający wzajemne spadki połaci da-
chowych, wysokoċci gzymsów, kalenicy i 
krawćdzi dachów; 

20. Zabudowa garaďowa i gospodarcza moďe 
być realizowana jako wbudowana lub ze-
spolona z bryłą budynku mieszkalnego, z 
uwzglćdnieniem pozostałych ustaleĉ okre-
ċlonych w pkt 17, 18 i 19; 

21. Teren naleďy traktować jako teren przezna-
czony pod zabudowć mieszkaniową, w ro-
zumieniu przepisów ochrony ċrodowiska, 
okreċlających dopuszczalny poziom hałasu; 

22. Koniecznoċć zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu; 

23. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowią-
zek zapewnienia nie mniej niď 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczając w to miejsce w garaďu); 

24. Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 30m2 pow. uďytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m2 pow. uďytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych, 

25. Miejsca postojowe dla samochodów naleďy 
zagospodarować jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niď jednym drzewem na kaďde  
4 miejsca postojowe; 

26. Moďliwoċć realizacji ogrodzeĉ - o wysoko-
ċci do 1,60m, jako aďurowych, realizowa-
nych w linii rozgraniczającej terenu, wyko-
nanych z trwałych materiałów (z wyłącze-
niem stali ďebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych); 

27. Dla terenów 3 U.MN2 i 4 U.MN2 linić ogro-
dzeĉ ustala sić w odległoċci nie mniejszej 
niď 3 m od krawćdzi istniejącego rowu; 

28. Kaďda działka musi posiadać miejsce 
(w ramach ogrodzeĉ poszczególnych dzia-
łek lub jako osłonićte, zadaszone, na wy-
dzielonych placykach gospodarczych, z za-
pewnioną obsługą komunikacyjną) na od-
dzielnie oznaczone pojemniki do selektyw-
nej zbiórki odpadów; 

29. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

30. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów U.MN2 ustala sić w 
wysokoċci 25 %. 
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§ 14. Dla terenów usług, składów, magazy-
nów i produkcji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1 U.P - pow. ok. 0,50ha, 

2 U.P - pow. ok. 0,31ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu na realizacjć usług, 
składów, magazynów i produkcji o niskim 
wskačniku intensywnoċci zabudowy; 

2. Utrzymanie istniejącego zagospodarowania 
terenu, z dopuszczeniem modernizacji, 
przebudowy i budowy nowych obiektów 
zgodnie z ustaleniami planu; 

3. Dla terenu 1 U.P dopuszcza sić moďliwoċć 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej dla właċci-
ciela działki; 

4. Dopuszcza sić realizacjć elementów towa-
rzyszących funkcji podstawowej, takich jak; 
garaďe, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojċcia, dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

5. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

6. Wymagana lokalizacja inwestycji o niskiej 
wodochłonnoċci, nowoczesnych technolo-
giach i małą iloċcią odpadów i ċcieków; 

7. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleďy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

8. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących dróg publicznych: droga zbiorcza 
01 KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 632), droga lokalna 02 KDL oraz droga 
dojazdowa 08 KDD, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

9. Moďliwoċć podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki powinna mieć nie mniej niď 
0,30 ha a szerokoċć frontu działki minimum 
30m; 

10. Dla terenu 1 U.P nieprzekraczalna linia no-
worealizowanej zabudowy od drogi lokalnej 
02 KDL w odległoċci 10m a od drogi dojaz-
dowej 08 KDD w odległoċci 5m od linii roz-
graniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem 
planu. W pozostałych przypadkach obowią-
zują ustalenia zawarte w przepisach odrćb-
nych; 

11. Dla terenu 2 U.P nieprzekraczalna linia no-
worealizowanej zabudowy od drogi zbior-
czej 01 KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
632) w odległoċci 12m od linii rozgranicza-
jącej terenu, zgodnie z rysunkiem planu. W 
pozostałych przypadkach obowiązują usta-
lenia zawarte w przepisach odrćbnych; 

12. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

13. Moďliwoċć lokalizacji stacji transformato-
rowej 15/0,4kV na terenie 1 U.P w uzgod-
nieniu z właċciwym zarządcą sieci; 

14. Realizacjć zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej o maksymalnej wysokoċci 12m 
od poziomu terenu do najwyďszego punktu 
pokrycia i nachyleniu połaci dachowych do 
45°; 

15. Obowiązek zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu. 

16. Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 30m2 pow. uďytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m2 pow. uďytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych; 

17. Miejsca postojowe dla samochodów naleďy 
zagospodarować jako „zielone parkingi” z 
nie mniej niď jednym drzewem na kaďde  
4 miejsca postojowe; 

18. Zagospodarowanie minimum 20% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

19. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,80m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczają-
cej terenu, wykonane z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem ogrodzeĉ betonowych, stali 
ďebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 
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20. Obowiązek zapewnienia miejsca (jako wbu-

dowanego w budynek lub jako osłonićte, 
zadaszone, na wydzielonych placykach go-
spodarczych, z zapewnioną obsługą komu-
nikacyjną) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

21. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów naleďy wy-
konać z materiałów trwałych (płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

22. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

23. Do czasu realizacji ustaleĉ planu dopuszcza 
sić moďliwoċć funkcjonowania istniejącej 
zabudowy; 

24. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów U.P ustala sić w 
wysokoċci 25 %. 

§ 15. Dla terenu składów, magazynów i pro-
dukcji, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 

1 P - pow. ok. 0,33ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu na realizacjć składów, 
magazynów i produkcji o ċrednim wskačni-
ku intensywnoċci zabudowy; 

2. Utrzymanie istniejącego zagospodarowania 
terenu, z dopuszczeniem modernizacji, 
przebudowy i budowy nowych obiektów 
zgodnie z ustaleniami planu; 

3. Dopuszcza sić realizacjć elementów towa-
rzyszących funkcji podstawowej takich jak; 
infrastruktura techniczna, dojċcia i dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura; 

4. Wskačnik intensywnoċci zabudowy - mak-
simum 50% powierzchni działki; 

5. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleďy uwzglćdnić przepisy 
odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

6. Obsługć komunikacyjną poprzez układ ist-
niejących dróg publicznych - droga zbiorcza 
01 KDZ, zgodnie z rysunkiem planu; 

7. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

8. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoċci 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

9. Realizacjć zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej o maksymalnej wysokoċci 12m 
od poziomu terenu do najwyďszego punktu 
pokrycia i nachyleniu połaci dachowych 
do 45°; 

10. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sieć wodociągowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi związane 
naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

11. Przy zagospodarowaniu terenu (połoďone-
go w zasićgu istniejących urządzeĉ melio-
racji wodnych) ustala sić koniecznoċć 
uwzglćdnienia ustaleĉ zawartych w § 36 
pkt 5 i 6). 

12. Obowiązek zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu. 

13. Miejsca postojowe dla samochodów naleďy 
zagospodarować jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niď jednym drzewem na kaďde  
4 miejsca postojowe; 

14. Dla funkcji usługowych obowiązek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 30m2 pow. uďytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na kaďde rozpo-
czćte 100m2 pow. uďytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaďdych 10 za-
trudnionych. 

15. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,80m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczają-
cej terenu, wykonane z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem stali ďebrowanej i odpadów 
poprodukcyjnych); 

16. Obowiązek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek lub jako osłonićte, 
zadaszone, na wydzielonych placykach go-
spodarczych, z zapewnioną obsługą komu-
nikacyjną) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 
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17. Wjazdy, wejċcia, chodniki, place oraz miej-

sca postojowe dla samochodów naleďy wy-
konać z materiałów trwałych (płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

18. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych - obo-
wiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

19. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenu 1 P ustala sić w wy-
sokoċci 2%. 

§ 16. Dla terenu powierzchniowej eksploata-
cji surowców naturalnych, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem: 

1 PG - pow. ok. 6,38ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod 
obiekty i urządzenia powierzchniowej eks-
ploatacji kruszywa; 

2. Obsługa komunikacyjna terenów odbywać 
sić bćdzie poprzez układ istniejących dróg 
publicznych: droga zbiorcza 01 KDZ (w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 632), droga lokal-
na 02 KDL oraz droga dojazdowe 09 KDD, 
zgodnie z rysunkiem planu. Szczegółowe 
zasady włączenia i obsługi komunikacyjnej 
oraz utrzymanie przejezdnoċci i warunków 
korzystania z dróg wywozu kopaliny, inwe-
stor musi uzgodnić na etapie lokalizacji in-
westycji z zarządcą drogi; 

3. Ustala sić koniecznoċć opracowania nie-
zbćdnej dokumentacji geologicznej. Wydo-
bycie kruszywa musi być prowadzone 
zgodnie z warunkami w niej zawartymi. 
Warunkiem rozpoczćcia eksploatacji jest 
uzyskanie koncesji na wydobycie. Po za-
koĉczeniu eksploatacji naleďy przeprowa-
dzić rekultywacjć terenu w kierunku okre-
ċlonym w dokumentacji. Zaleca sić leċny 
kierunek rekultywacji. Nadkład zdjćty przed 
podjćciem eksploatacji składowany bćdzie 
tymczasowo w bezpoċrednim sąsiedztwie 
wyrobisk. Piasek, stanowiący odpad w pro-
cesie produkcyjnym składowany bćdzie w 
wyrobiskach poeksploatacyjnych. Wypeł-
nienie wyrobisk piaskiem oraz rozplanto-
wanie nadkładu bćdą etapami rekultywacji 
wyrobisk; 

4. Uciąďliwoċć realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska nie 
moďe wykraczać na sąsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji naleďy uwzglćdnić przepisy 

odrćbne, mićdzy innymi wynikające z są-
siedztwa ww. zabudowy; 

5. Przy zagospodarowaniu terenu ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejącej na-
powietrznej linii elektroenergetycznej SN 
15kV - nieprzekraczalna linia zabudowy w 
odległoċci minimum 6 m. od osi w/w linii, 
zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze od-
działywania w/w linii obowiązuje zakaz lo-
kalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowć gospodarczą i garaďe 
dopuszcza sić po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarządcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracą moc z chwilą likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii; 

6. Obowiązek zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych związanych z funkcją 
terenu, w tym takďe miejsc postojowych dla 
pracowników; 

7. Ogrodzenia - o wysokoċci do 1,80m, jako 
aďurowe, realizowane w linii rozgraniczają-
cej terenu, wykonane z trwałych materiałów 
(z wyłączeniem stali ďebrowanej i odpadów 
poprodukcyjnych). 

8. Obowiązek zapewnienia miejsca (jako osło-
nićte, zadaszone, na wydzielonym placyku 
gospodarczym, z zapewnioną obsługą ko-
munikacyjną) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

9. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

10. Stawkć procentową, słuďącą naliczaniu 
opłat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenu 1 PG ustala sić w wy-
sokoċci 25 %. 

§ 17. Dla terenów upraw rolnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

1R.Z - pow. ok. 1,48ha, 

2R.Z - pow. ok. 2,58ha, 

3R.Z - pow. ok. 32,69ha, 

4R.Z - pow. ok. 2,58ha, 

5R.Z - pow. ok. 0,62ha, 

6R.Z - pow. ok. 0,36ha, 

7R.Z - pow. ok. 1,58ha, 

8R.Z - pow. ok. 13,37ha, 

9R.Z - pow. ok. 0,80ha, 
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10R.Z - pow. ok. 5,91ha, 

11R.Z - pow. ok. 10,80ha 

12R.Z - pow. ok. 1,22ha, 

13R.Z - pow. ok. 14,78ha, 

14R.Z - pow. ok. 2,63ha, 

15R.Z - pow. ok. 26,12ha 

16R.Z - pow. ok. 1,80ha, 

17R.Z - pow. ok. 46,49ha, 

18R.Z - pow. ok. 4,98ha, 

19R.Z - pow. ok. 4,67ha, 

20R. Z - pow. ok. 28,00ha, 

21R. Z - pow. ok. 0,24ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie - pod uprawy polowe, łąki, 
pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia ċród-
polne oraz naturalną zieleĉ wzdłuď cieków 
wodnych, dróg itp.; 

2. Dopuszcza sić lokalizacjć: 

1) Obiektów gospodarczych związanych z 
hodowlą i produkcją rolną, w tym moďli-
woċć lokalizacji nowych siedlisk rolni-
czych, 

2) Zbiorników wodnych, 

3) Urządzeĉ melioracji i małej retencji i urzą-
dzeĉ przeciwpowodziowych, 

4) Terenów zieleni i ogródków działkowych, 

5) Dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

6) Elementów infrastruktury technicznej na-
powietrznej i podziemnej dla obsługi lud-
noċci i rolnictwa. 

3. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoċć 
uwzglćdnienia istniejących cieków wodnych, 
rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 36,  
pkt 5 i 6; 

4. Przy zagospodarowaniu terenów ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna NN 0,4kV, 
SN 15kV, WN 110kV, sieć wodociągowa, linia 
telekomunikacyjna, gazociągi). Wszelkie dzia-
łania z nimi związane naleďy wykonywać w 
porozumieniu i na zasadach ustalonych z za-
rządcą sieci; 

5. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 17R. Z 
i 20R. Z koniecznoċć uwzglćdnienia istnieją-
cych przesyłowych rurociągów gazowych 
wysokiego ciċnienia. Strefa oddziaływania 
w/w ropociągów obejmuje pas terenu po 
15m w obie strony od osi gazociągów, zgod-

nie z rysunkiem planu. Lokalizacja zabudowy, 
infrastruktury technicznej oraz zadrzewieĉ i 
zakrzewieĉ w pasie terenu po 40m w obie 
strony od osi w/w gazociągów musi być za-
opiniowana przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Rembelszczyčnie; 

6. Przy zagospodarowaniu terenu 2R. Z, 3R. Z, 
4R. Z, 8R. Z, 13R. Z i 14R. Z - obowiązek 
uwzglćdnienia istniejących stanowisk arche-
ologicznych. Wszelkie działania naleďy pro-
wadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków i w oparciu o ustale-
nia zawarte w § 26, pkt 4; 

7. Przy zagospodarowaniu terenów 3R.Z - 5R.Z, 
8R.Z, 11R.Z - 13R.Z, 16 RZ, 17 RZ i 20R.Z (po-
łoďonych w zasićgu istniejących urządzeĉ 
melioracji wodnych) ustala sić koniecznoċć 
uwzglćdnienia ustaleĉ zawartych w § 36  
pkt 5 i 6). 

8. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 18. Dla terenów lasów, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 ZL - pow. ok. 0,53ha, 

2 ZL - pow. ok. 1,14ha, 

3 ZL - pow. ok. 0,42ha, 

4 ZL - pow. ok. 0,75ha, 

5 ZL - pow. ok. 2,00ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy i 
zadrzewienia; 

2. Utrzymanie istniejących kompleksów le-
ċnych; 

3. Gospodarkć na terenach lasów zgodnie z 
planami urządzenia lasów; 

4. Na terenach lasów dopuszcza sić moďliwoċć: 

1) Lokalizacjć obiektów związanych z gospo-
darką leċną i eksploatacją lasów, 

2) Urządzania ciągów spacerowych i szlaków 
turystycznych, 

3) Lokalizacjć niezbćdnych elementów infra-
struktury technicznej, 

4) Utrzymanie istniejących oczek wodnych i 
łąk ċródleċnych. 

5. Przy zagospodarowaniu terenów 4 ZL i 5 ZL 
ustala sić koniecznoċć uwzglćdnienia istnie-
jącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
WN 110kV. Wszelkie działania z nią związane 
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naleďy wykonywać w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarządcą sieci; 

6. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 19. Dla terenu zabytkowego parku podwor-
skiego, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 

1 ZPZ - pow. ok. 8,32ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejący za-
bytkowy Zespół Podworski w Strachówku 
(murowany dwór oraz park z aleją dojazdo-
wą) wpisany (decyzja Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Ciechanowie z dnia 
30 sierpnia 1980r.) jako dobro kultury do Re-
jestru Zabytków Województwa Mazowieckie-
go pod numerem A-213); 

2. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być 
prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i realizowane 
zgodnie z jego warunkami; 

3. Koniecznoċć ochrony zieleni parkowej i ist-
niejących obiektów – murowany dwór parte-
rowy z 1 poł. XIX w. (działka nr ewid. 17/13) 
oraz otaczający go park krajobrazowy z aleją 
dojazdową (obejmującą drzewa na działkach 
nr ewid. 17/13, 17/14, 17/15, 29/2, 29/3, 29/4, 
29/5, 29/6, 29/7, 29/10, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 
30/7, 30/8, 30/9 i 140/2), systemem wodnym i 
nadrzecznymi łćgami - jako przykład załoďe-
nia dworskiego tego okresu; 

4. Utrzymanie funkcji usługowo – produkcyjnej 
na działce nr 17/14, przy zachowaniu ustaleĉ 
w pkt 2; 

5. Dopuszcza sić realizacjć funkcji towarzyszą-
cej, takiej jak: infrastruktura techniczna, doj-
ċcia i dojazdy, mała architektura; 

6. Moďliwoċć lokalizacji miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, przy zachowaniu 
ustaleĉ w pkt 2; 

7. Dopuszcza sić lokalizacjć funkcji usługowej o 
charakterze czasowym: pikniki, wystawy, 
kiermasze, pokazy, widowiska, spektakle, 
plenery itp.), bez moďliwoċci realizacji trwa-
łych, stałych obiektów kubaturowych i na 
warunkach uzgodnionych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

8. Przy zagospodarowaniu terenu ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia istniejącej napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV - 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoċci 
minimum 6 m od osi w/w linii, zgodnie z ry-
sunkiem planu. W obszarze oddziaływania 

w/w linii obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej, a zabudo-
wć gospodarczą i garaďe dopuszcza sić po 
uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy sieci. 
Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą likwi-
dacji lub zmiany przebiegu w/w linii 15kV; 

9. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 20. Dla terenu wód powierzchniowych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 WS - pow. ok. 1,08ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – frag-
ment rzeki Płonki; 

2. Moďliwoċć lokalizacji obiektów i urządzeĉ 
technicznych związanych z gospodarką wod-
ną; 

3. Wszelkie działania inwestycyjne związane z 
rzeką muszą być poprzedzone pozwoleniem 
wodno-prawnym oraz być realizowane zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi 
(w szczególnoċci z ustawą Prawo ochrony 
ċrodowiska), w porozumieniu i na warunkach 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 21. Dla terenów urządzeĉ melioracyjnych, 
oznaczonych symbolami: 

1 WR - pow. ok. 0,37ha, 

2 WR - pow. ok. 0,17ha, 

3 WR - pow. ok. 0,25ha, 

4 WR - pow. ok. 0,10ha, 

5 WR - pow. ok. 0,67ha, 

6 WR - pow. ok. 0,16ha, 

7 WR - pow. ok. 0,33ha, 

8 WR - pow. ok. 0,11ha, 

9 WR - pow. ok. 0,10ha, 

10 WR - pow. ok. 0,13ha, 

11 WR - pow. ok. 0,10ha, 

12 WR - pow. ok. 0,24ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie 
istniejących odkrytych rowów melioracyj-
nych; 

2. Wszelkie działania związane z przebudową i 
modernizacją w/w rowów melioracyjnych 
muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 
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właċciwym zarządcą urządzeĉ melioracyj-
nych, uwzglćdniając ustalenia zawarte w 
§ 36, pkt 5 i 6. 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 22. Ustalenia dotyczące przeznaczenia i 
sposobów zagospodarowania terenów przezna-
czonych w planie na cele komunikacji (KDZ, 
KDL, KDD i KDW) - patrz rozdział VI Komunika-
cja. 

Rozdział III 
Ochrona i kształtowanie  

ładu przestrzennego 

§ 23. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie 
terenu pod wzglćdem funkcjonalnym i prze-
strzennym powinna uwzglćdniać: 

1. Wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki 
i architektury; 

2. Walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3. Wymagania ochrony przyrody; 

4. Wymagania ochrony ċrodowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeĉstwa ludzi i mienia; 

5. Walory ekonomiczne przestrzeni i prawo 
własnoċci; 

6. Wymagania przepisów szczegółowych i 
norm polskich, w szczególnoċci dotyczących 
okreċlenia odległoċci i warunków usytuowa-
nia elementów zagospodarowania terenu, w 
tym mićdzy innymi: 

1) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

2) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie. 

Rozdział IV 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 24. W zakresie ochrony ċrodowiska ustala 
sić: 

1. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć (instalacji) 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko w rozumieniu obowiązujących 
przepisów odrćbnych, nie związanych z 
funkcją danego obszaru, z wyłączeniem re-
alizacji niezbćdnych urządzeĉ komunikacyj-
nych, infrastruktury technicznej oraz obiek-
tów i urządzeĉ słuďących ochronie ċrodowi-
ska; 

2. Zakaz lokalizacji obiektów i urządzeĉ oraz 
prowadzenia działalnoċci usługowej mogą-
cej powodować przekroczenia dopuszczal-

nych poziomów hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego poza terenem 
działki budowlanej, do której inwestor po-
siada tytuł prawny. 

3. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu; 

4. Obowiązek realizacji płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicć maksymalnego 
gospodarstwach prowadzących hodowlć 
zwierząt w celu ochrony przed zanieczysz-
czeniem wód powierzchniowych i grunto-
wych; 

5. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony 
ċrodowiska unieszkodliwiania odpadów – 
selekcjć i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgod-
nie z systemem oczyszczania przyjćtym w 
gospodarce komunalnej gminy; 

6. Ochronć istniejących cieków wodnych i 
urządzeĉ melioracyjnych z zapewnieniem 
budowy przepustów pod projektowanymi 
drogami. Wszelkie działania związane z 
przebudową, przykryciem, przekroczeniem 
drogami lub liniowymi urządzeniami infra-
struktury technicznej rowów naleďy prze-
prowadzać w porozumieniu i na warunkach 
zarządcy urządzeĉ melioracyjnych; 

7. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania 
drzew, krzewów, zadrzewieĉ i zakrzewieĉ 
spełniających szereg funkcji ekologicznych; 

8. Zasadć maksymalnego stosowania zadrze-
wieĉ i zakrzewieĉ na wyznaczonych planem 
terenach, w ich czćċci biologicznie czynnej. 

9. Koniecznoċć uwzglćdnienia istniejących 
przesyłowych rurociągów gazowych wyso-
kiego ciċnienia. Lokalizacja zadrzewieĉ i za-
krzywieĉ w pasie terenu po 40,0m w obie 
strony od osi w/w gazociągów musi być za-
opiniowana przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Rembelszczyčnie; 

10. Obowiązek maksymalnego nasycania tere-
nów zróďnicowaną roċlinnoċcią a w przy-
padku niezbćdnej wycinki drzew - wprowa-
dzanie nasadzeĉ, które zrekompensują 
ubytki w drzewostanie; 

11. Stosowanie w nowych i przebudowywa-
nych obiektach proekologicznych syste-
mów cieplnych, które nie powodują emisji 
szkodliwych substancji do ċrodowiska. 

12. Ochronć istniejących lasów i gruntów le-
ċnych. 
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§ 25. W zakresie ochrony i kształtowania sys-
temu przyrodniczego ustala sić: 

1. Ochronć dćbu szypułkowego (obwód ok. 
300cm, wysokoċć ok. 22m) przy dworze, na 
terenie parku podworskiego, stanowiącej 
pomnik przyrody - Nr. Rej. Woj. 139/200/81, 
orzeczenie z dnia 2 grudnia 1981r.; 

2. Ochronć alei dojazdowej (obejmującą drzewa 
na działkach nr ewid. 17/13, 17/14, 17/15, 
29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/10, 30/3, 
30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9 i 140/2) w 
drodze dojazdowej 06 KDD, stanowiącej 
fragment zespołu podworskiego; 

3. Utrzymanie i rozbudowć systemu przyrodni-
czego w ramach terenów zieleni towarzyszą-
cej innym funkcjom na poszczególnych tere-
nach i działkach budowlanych - ogrody przy-
domowe i zieleĉ przydroďna; 

4. Ochronć, utrzymywanie i uzupełnianie istnie-
jących lasów, skupisk zieleni ċródpolnej, 
przyzagrodowej i w rejonie cieków wodnych; 

5. Utrzymanie istniejących rzek, cieków i otwar-
tych rowów (oznaczonych w planie symbo-
lem WR) wraz z towarzyszącą im zielenią jako 
elementów systemu przyrodniczego dla tego 
terenu; 

6. Ochronć i utrzymanie w maksymalnym stop-
niu istniejących zadrzewieĉ, zakrzewieĉ, grup 
zieleni i pojedynczych drzew oraz odtworze-
nia zieleni w miejscach koniecznego jej usu-
nićcia, przy uwzglćdnieniu podstawowej 
funkcji terenów; 

7. Ochronć i otoczenie opieką starodrzewu 
(okazałych, starych drzew lub zespołów i 
grup drzew i krzewów o wysokiej wartoċci 
przyrodniczej i krajobrazowej, wystćpujących 
np. przy zagrodach, drogach, ciekach wod-
nych itp.); 

8. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszcze-
niem wycinki jedynie pod inwestycje liniowe 
infrastruktury technicznej lub ze wzglćdu 
bezpieczeĉstwa; 

9. Przeznaczenie nieutwardzonej powierzchni 
terenu działek budowlanych na urządzenie 
zieleni: zadrzewienia, zakrzewienia, grupy zie-
leni, pojedyncze drzewa oraz zieleĉ niska. 

Rozdział V 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 26. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala 
sić: 

1. Ochronć terenu istniejącego zabytkowego 
zespołu podworskiego w Strachówku - (mu-
rowany dwór oraz park z aleją dojazdową) 
wpisany (decyzja Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków w Ciechanowie z dnia  
30 sierpnia 1980r.) jako dobro kultury do Re-
jestru Zabytków Województwa Mazowieckie-
go pod numerem A-213), oznaczonego w 
planie symbolem 1 ZPz; 

2. Ochronć zieleni parkowej i istniejących 
obiektów – murowany dwór parterowy z 
I poł. XIX w. oraz otaczający go park krajo-
brazowy z aleją dojazdową, systemem wod-
nym i nadrzecznymi łćgami jako przykładu 
załoďenia dworskiego z tego okresu; 

3. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczące 
obiektów wymienionych w punkcie 1 i 2, na-
leďy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków w trybie i zakresie okreċlonym 
w obowiązujących przepisach odrćbnych; 

4. Ochronć zabytków archeologicznych (stano-
wiska archeologiczne na terenach: 15 RM, 
3R.Z, 4R.Z, 8R.Z, 17R.Z i 20R.Z) okreċlonych 
na rysunku planu specjalnym symbolem i 
oznaczonych numerem właċciwego stanowi-
ska archeologicznego; 

 Na obszarze ww. stanowisk ustala sić: 

a) Obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– przed wydaniem pozwolenia na budowć 
lub zgłoszenia właċciwemu organowi – 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych, wiąďących 
sić z wykonywaniem prac ziemnych; 

b) Obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin 
oraz budowy urządzeĉ wodnych i regula-
cji wód; 

c) Obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organizacyj-
nej zamierzającej finansować roboty bu-
dowlane) badaĉ archeologicznych oraz 
wykonania ich dokumentacji; 

d) Przed rozpoczćciem badaĉ archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie. 

5. Ochronć krzyďy i figurek przydroďnych. 

Rozdział VI 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 27.1. Nadanie charakteru przestrzeni pu-
blicznej istniejącej alei dojazdowej (droga do-
jazdowa 06 KDD jako fragment istniejącego za-
bytkowego zespołu podworskiego w Strachów-
ku) w powiązaniu z sąsiednimi terenami usłu-
gowo i mieszkaniowymi - poprzez modernizacjć 
nawierzchni, realizacjć chodników i oċwietlenia. 
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2. Dopuszcza sić moďliwoċć realizacji w gra-
nicach terenów 1 ZPz funkcji usługowej o cha-
rakterze czasowym, takiej jak: pikniki, wystawy, 
kiermasze, pokazy, plenery, widowiska, spekta-
kle itp. 

3. Dopuszcza sić moďliwoċć kształtowania na 
terenach U i U.MN przestrzeni publicznych w 
powiązaniu z funkcją usługową. 

Rozdział VII 
Komunikacja 

§ 28. Jako podstawową sieć komunikacji 
drogowej ustala sić tereny dróg publicznych, 
wyznaczone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolami: 

1. KDZ - drogi zbiorcze klasy Z; 

2. KDL - drogi lokalne klasy L; 

3. KDD - drogi dojazdowe klasy D. 

§ 29. Dla terenów dróg publicznych, ustala 
sić: 

1. Powiązanie komunikacyjnego z regionem 
poprzez powiązanie układu istniejących i 
planowanych dróg publicznych na terenie 
objćtym planem: droga zbiorcza (01 KDZ w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 632), drogi lo-
kalne (02 KDL i 03 KDL) oraz drogi dojaz-
dowe (04 KDD – 011 KDD) z zewnćtrznym 
układem komunikacyjnym (drogami krajo-
wymi: nr 7,10 i 50); 

2. Przeznaczenie na urządzenie dróg publicz-
nych; 

3. Pozostawienie przynajmniej 5% powierzch-
ni terenu dróg jako terenu biologicznie 
czynnego; 

4. Moďliwoċć poprowadzenia w obrćbie linii 
rozgraniczających elementów infrastruktury 
technicznej, które nie spowodują zmniej-
szenia trwałoċci obiektów drogowych i nie 
bćdą stanowić zagroďenia bezpieczeĉstwa 
ruchu drogowego; 

5. Tereny dróg muszą być oċwietlone w spo-
sób właċciwy dla klasy drogi; 

6. Drogi powinny być wyposaďone w chodnik 
lub pobocza utwardzone; 

7. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umoďliwiający bezpieczne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

8. Tereny znajdujące sić w zasićgu systemu 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej 
muszą być wyposaďone w tć kanalizacjć a 
zrzuty wód opadowych powinny posiadać 
urządzenia podczyszczające; 

9. Przy zagospodarowaniu terenów dróg usta-
la sić koniecznoċć uwzglćdnienia istnieją-
cych elementów infrastruktury technicznej 
(napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, sieci wodociągowej, linii telekomuni-
kacyjnej itp.), dróg, cieków wodnych i ro-
wów melioracyjnych. Wszelkie działania z 
nimi związane naleďy wykonywać w poro-
zumieniu i na zasadach ustalonych z za-
rządcą sieci; 

10. Przy zagospodarowaniu terenów dróg  
01 KDZ, 03 KDL, 04 KDD, 06 KDD, 07 KDD i 
08 KDD, (połoďonych w zasićgu istniejących 
urządzeĉ melioracji wodnych) ustala sić 
koniecznoċć uwzglćdnienia ustaleĉ zawar-
tych w § 36 pkt 5 i 6); 

11. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej słuďącej ustaleniu opłat wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 30. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 01 KDZ - pow. ok. 
2,36 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie na urządzenie drogi publicznej 
o klasie zbiorczej (ulica jednojezdniowa kla-
sy Z, z dwoma pasami ruchu); 

2. Powiązanie komunikacyjne terenów miasta i 
gminy Płoĉsk z układem znajdujących sić w 
sąsiedztwie dróg krajowych (drogi nr 7,10  
i 50); 

3. Zagospodarowanie terenu 01 KDZ o szeroko-
ċci ok. 20m w liniach rozgraniczających, do-
celowo jako publicznej drogi zbiorczej kla-
sy Z; 

4. Szerokoċć jezdni powinna być nie mniejsza 
niď 6 m; 

5. Ulica powinna umoďliwiać prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z moďliwoċcią lokalizacji 
przystanków wyłącznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

6. Moďliwoċć realizacji ċcieďek rowerowych, 
chodników, i ciągów pieszo-rowerowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi. 

§ 31. Dla terenów dróg publicznych, ozna-
czonych symbolami: 

02 KDL - pow. ok. 1,67ha, 

03 KDL - pow. ok. 2,05ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie na urządzenie dróg publicz-
nych o klasie lokalnej (ulice jednojezdniowe 
klasy L, z dwoma pasami ruchu); 
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2. Wyznaczenie terenów umoďliwiających adap-

tacjć istniejących dróg 02 KDL i 03 KDL jako 
dróg publicznych klasy L o szerokoċci 12 m, 
w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

3. Szerokoċć jezdni jako nie mniejszą niď 6 m; 

4. Ulica powinna umoďliwiać prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z moďliwoċcią lokalizacji 
przystanków wyłącznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

5. Moďliwoċć realizacji ċcieďek rowerowych 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi. 

§ 32. Dla terenów dróg publicznych, ozna-
czonych w planie symbolami: 

04 KDD - pow. ok. 0,67ha, 

05 KDD - pow. ok. 0,19ha, 

06 KDD - pow. ok. 0,20ha, 

07 KDD - pow. ok. 0,27ha, 

08 KDD - pow. ok. 0,18ha, 

09 KDD - pow. ok. 0,40ha, 

010 KDD - pow. ok. 0,09ha, 

011 KDD - pow. ok. 0,19ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów na urządzenie dróg 
publicznych o klasie dojazdowej (ulice jedno-
jezdniowe klasy D, z dwoma pasami ruchu); 

2. Wyznaczenie terenów umoďliwiających adap-
tacjć istniejących dróg jako dróg publicznych 
klasy D o szerokoċci 10m w liniach rozgrani-
czających, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Szerokoċć jezdni jako nie mniejszą niď 5 m; 

4. Wyposaďenie dróg w chodniki lub pobocza 
utwardzone. 

§ 33. Jako uzupełniającą sieć komunikacji 
drogowej terenu planu ustala sić tereny dróg 
wewnćtrznych, wyznaczonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolem KDW. Nie ma 
przesłanek do ustalenia stawki procentowej 
słuďącej ustaleniu opłat wynikających z art. 36, 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

012 KDW - pow. ok. 0,08ha, 

013 KDW - pow. ok. 0,10ha, 

014 KDW - pow. ok. 0,14ha, 

015 KDW - pow. ok. 0,08ha, 

016 KDW - pow. ok. 0,31ha, 

017 KDW - pow. ok. 0,08 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie 
dróg wewnćtrznych o znaczeniu dojazdo-
wym; 

2. Wyznaczenie terenów z przeznaczeniem na 
realizacjć dróg wewnćtrznych o szerokoċci 
10m w liniach rozgraniczających, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3. Przy zagospodarowaniu terenu drogi 
010KDW (połoďonej w zasićgu istniejących 
urządzeĉ melioracji wodnych) ustala sić ko-
niecznoċć uwzglćdnienia ustaleĉ zawartych 
w § 36 pkt 5 i 6); 

4. Droga 014 KDW, zakoĉczona placem manew-
rowym o wymiarach 15 x 25m, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

5. Szerokoċć jezdni powinna być nie mniejsza 
niď 4,5m; 

6. Droga powinna być wyposaďona w chodniki 
lub pobocza utwardzone; 

§ 35. Tereny dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oraz tereny dróg wewnćtrznych i ewen-
tualnych ciągów pieszo-jezdnych moďna rów-
nieď wydzielać i kształtować w zaleďnoċci od 
potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie 
realizacji planu, zgodnie z ustaleniami planu i 
przepisami odrćbnymi. W istniejącej zabudowie 
dopuszcza sić wewnćtrzne drogi dojazdowe o 
szerokoċci 6 i 8m w liniach rozgraniczających. 
Dojazd do maksimum trzech działek budowla-
nych dopuszcza sić drogą o szerokoċci 6m w 
liniach rozgraniczających. 

Rozdział VIII 
Infrastruktura techniczna 

§ 36. Ustala sić zasady obsługi w zakresie in-
frastruktury technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejące i 
projektowane ustala sić jako docelowe wy-
posaďenie terenu w sieci: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) kanalizacji deszczowej, 

d) elektroenergetyczną, 

e) gazową, 

f) telekomunikacyjną. 

2. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu 
w infrastrukturć techniczną, z moďliwoċcią 
jej modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane urządzenia infrastruktury tech-
nicznej naleďy wykonywać jako podziemne, 
od istniejących w sąsiedztwie sieci, w gra-
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nicach linii rozgraniczających ulic, w 
uzgodnieniu z zarządcą ulic i pod warun-
kiem zachowania innych ustaleĉ planu oraz 
przepisów odrćbnych. W szczególnych 
przypadkach dopuszcza sić sytuowanie 
urządzeĉ infrastruktury technicznej na tere-
nach nieprzeznaczonych na cele publiczne, 
po uprzednim uzyskaniu zgody i na warun-
kach ustalonych z właċcicielem gruntu; 

4. Realizacja poszczególnych urządzeĉ infra-
struktury technicznej musi być poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu 
technicznego uwzglćdniającego wzajemne 
wymagane odległoċci mićdzy sieciami, któ-
ry zakłada kompleksowe wyposaďenie po-
szczególnych ulic (przewidziane w planie 
elementy infrastruktury technicznej, na-
wierzchnie, chodniki, oċwietlenie) przeka-
zywanych do uďytkowania; 

5. Wszelkie działania związane z przebudową i 
modernizacją urządzeĉ melioracyjnych 
(projekt i jego realizacja) na terenie objćtym 
planem muszą być prowadzone w uzgod-
nieniu z właċciwym zarządcą urządzeĉ me-
lioracyjnych; 

6. Dla terenów połoďonych w granicach zasić-
gu istniejących urządzeĉ melioracyjnych 
plan ustala: 

- na terenach, na których wystćpują urzą-
dzenia melioracyjne, naleďy w projekcie 
budowlanym przewidzieć sposoby roz-
wiązania ewentualnych kolizji z istnieją-
cym drenaďem zapewniające jego dalsze 
prawidłowe funkcjonowanie; 

- projekt budowlany planowanej inwesty-
cji, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowć, winien być uzgodniony z Woje-
wódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeĉ 
Wodnych w Warszawie, Oddział w Cie-
chanowie, Inspektorat w Płoĉsku. Po 
zmianie sposobu uďytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych naleďy wystąpić 
o wykreċlenie z ewidencji urządzeĉ me-
lioracji szczegółowych powierzchni zajć-
tych na cele pozarolnicze; 

- obowiązek zachowania i utrzymania 
droďnoċci istniejących odkrytych rowów 
odwadniających (w szczególnoċci doty-
czy to rowów: 1 WR - 5 WR; 

- zakaz grodzenia nieruchomoċci przyle-
głych do istniejących rowów otwartych 
w odległoċci mniejszej niď 1,50m od 
krawćdzi rowu, a takďe zakazywania i 
uniemoďliwiania przechodzenia przez ten 
obszar; 

- zakaz lokalizowania zabudowy w odle-
głoċci mniejszej niď 5 m od granicy ro-
wu, zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Zaopatrzenie w wodć (w tym takďe dla ce-
lów przeciwpoďarowych) z istniejącej w są-
siedztwie sieci wodociągowej, na warun-
kach ustalonych z zarządca sieci. Kaďda 
działka musi posiadać przyłącze wodocią-
gowe umoďliwiające pobór wody zgodny z 
funkcją i sposobem zagospodarowania 
działki; 

8. Odprowadzenie ċcieków poprzez planowa-
ną w drogach sieć kanalizacji sanitarnej do 
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w 
sposób zapewniający odprowadzenie ċcie-
ków sanitarnych w stopniu wystarczającym 
dla obsługi funkcji, sposobu zagospodaro-
wania i rodzaju zabudowy, na warunkach 
ustalonych z zarządcą sieci; 

9. Do czasu budowy sieci kanalizacyjnej do-
puszcza sić czasowo utylizacjć ċcieków w 
oparciu o szczelne zbiorniki na ċcieki z 
okresowym wywoďeniem na oczyszczalnić 
ċcieków, stosownie do odpowiednich prze-
pisów odrćbnych; 

10. Moďliwoċć realizacji indywidualnych lub 
zespołowych oczyszczalni przydomowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi; 

11. Ċcieki docelowo odprowadzane do miej-
skiej oczyszczalni ċcieków w Płoĉsku lub 
innej wskazanej przez Wójta Gminy Płoĉsk; 

12. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 
ċmieci w sposób i na warunkach okreċlo-
nych indywidualnie przez gminne słuďby 
komunalne; 

13. Sposób usuwania odpadów i odprowadza-
nia ċcieków związanych z usługami i pro-
dukcją naleďy uzgodnić na etapie projektu 
inwestycji z właċciwymi słuďbami ochrony 
ċrodowiska i ochrony sanitarnej (SANEPID), 
w porozumieniu z gminnymi słuďbami ko-
munalnymi; 

14. Gospodarka odpadami – koniecznoċć se-
gregacji odpadów w ramach poszczegól-
nych działek (naleďy przewidzieć miejsca na 
pojemniki, związane z selektywną zbiórką 
odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz 
na spełniające wymogi ochrony ċrodowiska 
składowisko, w sposób zgodny z przepisa-
mi odrćbnymi na zasadach okreċlonych in-
dywidualnie przez gminne słuďby komunal-
ne; 
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15. Odprowadzenie wód opadowych docelowo 

do gminnego systemu kanalizacji deszczo-
wej, na warunkach ustalonych z zarządcą 
sieci; 

16. Odprowadzanie wód opadowych z terenów 
dróg publicznych, parkingów i placów po-
stojowych docelowo do sieci kanalizacji 
deszczowej; 

17. Obowiązek zneutralizowania substancji 
ropopochodnych lub chemicznych w ra-
mach terenu do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. Do czasu realizacji gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sić 
tymczasowe studnie chłonne lub inne roz-
wiązania techniczne zgodne z obowiązują-
cymi przepisami odrćbnymi (w tym zrzut 
ċcieków opadowych do sieci kanalizacji 
ogólnospławnej); 

18. Zrzuty wód deszczowych wyposaďone w 
urządzenia podczyszczające na wylotach; 

19. Dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych z terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług niepowodujących 
zanieczyszczenia wód opadowych - po-
wierzchniowo w granicach działki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 
Iloċć wód deszczowych odprowadzanych 
do gruntu nie moďe przekroczyć jego 
chłonnoċci a nadmiar musi być odprowa-
dzony do sieci kanalizacji deszczowej lub w 
inny sposób, zgodnie z pkt 16; 

20. Kaďda działka budowlana i budynek muszą 
być podłączone do sieci elektroenergetycz-
nej w sposób umoďliwiający pobór energii 
elektrycznej zgodnie z funkcją i sposobem 
zagospodarowania działki; 

21. Zaopatrzenie w energić elektryczną i oċwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasila-
ne z istniejących oraz nowych stacji trans-
formatorowych, zgodnie z indywidualnymi 
warunkami właċciwego zarządcy sieci; 

22. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napićcia NN w liniach rozgraniczających 
dróg (w porozumieniu z zarządcą drogi) a 
zasilanie obiektów odbywać sić bćdzie po-
przezzłącza kablowe z układami pomiaro-
wymi umieszczonymi w granicach działki; 

23. Moďliwoċć lokalizacji nowej stacji transfor-
matorowej 15/0,4kV na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 1 U.P; 

24. Przy zagospodarowaniu terenów koniecz-
noċć uwzglćdnienia przebiegu istniejących 
linii elektroenergetycznych 15kV wraz z ob-
szarem ich oddziaływania, zgodnie z rysun-
kiem planu i w uzgodnieniu z właċciwym 

zarządcą sieci. W obszarze oddziaływania 
w/w linii (obejmującym pas terenu o szero-
koċci 6m w obie strony od osi linii) obowią-
zuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej i usługowej, a zabudowć gospodar-
czą i garaďe dopuszcza sić po uzyskaniu po-
zytywnej opinii zarządcy sieci. Ustalenia ni-
niejsze tracą moc z chwilą likwidacji lub 
zmiany przebiegu w/w linii; 

25. Koniecznoċć uwzglćdnienia przy zagospo-
darowaniu terenu przebiegu istniejącej na-
powietrznej linii elektroenergetycznej 110kV 
wraz z obszarem ich oddziaływania, zgod-
nie z rysunkiem planu i w uzgodnieniu z 
właċciwym zarządcą sieci. W obszarze od-
działywania w/w linii (obejmującym pas te-
renu o szerokoċci 19m w obie strony od osi 
linii) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, a zabudowć 
gospodarczą i garaďe dopuszcza sić po uzy-
skaniu pozytywnej opinii zarządcy sieci. 
Ustalenia niniejsze tracą moc z chwilą li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii; 

26. Jako rozwiązanie docelowe - realizacja no-
wych odcinków sieci elektroenergetycznej 
jako podziemne linie kablowe, w liniach 
rozgraniczających wyznaczonych w planie 
dróg publicznych; 

27. Kaďda działka budowlana i budynek muszą 
posiadać indywidualne lub zbiorcze čródła 
ciepła umoďliwiające prawidłowe uďytko-
wanie zgodne z funkcją i sposobem zago-
spodarowania działki, z zastosowaniem wy-
sokosprawnych, proekologicznych rozwią-
zaĉ. Zaleca sić wykorzystanie energii elek-
trycznej, gazu lub oleju; 

28. Dopuszcza sić realizacjć sieci gazowych 
ċredniego i niskiego ciċnienia, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

29. Moďliwoċć zaopatrzenie w gaz ziemny z 
sieci miejskiej na zasadach ustalonych z za-
rządcą w/w sieci; 

30. Przy zagospodarowaniu terenów koniecz-
noċć uwzglćdnienia istniejących przesyło-
wych rurociągów gazowych wysokiego ci-
ċnienia. Strefa oddziaływania w/w ropocią-
gów obejmuje pas terenu po 15m w obie 
strony od osi gazociągów, zgodnie z rysun-
kiem planu. Lokalizacja zabudowy, infra-
struktury technicznej oraz zadrzewieĉ i za-
krzewieĉ w pasie terenu po 40m w obie 
strony od osi w/w gazociągów musi być za-
opiniowana przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Rembelszczyčnie; 
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31. Zabezpieczenie w łącza telekomunikacyjne z 

sieci administrowanych przez róďnych ope-
ratorów - poprzez sieć kablową jako rozwią-
zanie docelowe i na zasadach ustalonych z 
zarządcą sieci; 

32. Zabezpieczenie awaryjnej łącznoċci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczą-
cych spraw obronnoċci kraju i ochrony lud-
noċci; 

33. Docelowo ustala sić moďliwoċć realizacji 
innych elementów infrastruktury technicz-
nej, np. systemów ċwiatłowodowych. 

Rozdział IX 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 37.1. Plan nie dopuszcza, innego niď jest to 
w nim okreċlone, tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uďytkowania terenów, za 
wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sa-
downiczej lub zagospodarowania w formie te-
renów zieleni. 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreċlonymi 
w planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moďna je tymczasowo uďytkować w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospoda-
rowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział X 
Ustalenia końcowe 

§ 38. Dla terenów objćtych planem tracą moc 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Płoĉsk, obowiązują-
cych przed uchwaleniem niniejszego planu i 
zatwierdzonych poniďszymi uchwałami Rady 
Gminy Płoĉsk: 

- uchwała nr XXXX/179/1998 z dnia 2 kwietnia 
1998r., 

- uchwała nr XVIII/80/1999 z dnia 22 grudnia 
1999r., 

- uchwała nr XL/197/2002 z dnia 22 marca 
2002r, 

- uchwała nr XXII/132/2008 z dnia 29 sierpnia 
2008r. w zakresie obejmującym tereny ozna-
czone w niniejszym planie symbolami 23 MN 
i 010 KDD. 

§ 39. Dla terenów objćtych planem zachowu-
ją waďnoċć ustalenia zawarte w decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, które stały sić ostateczne do dnia wejċcia w 
ďycie niniejszego planu. 

§ 40. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Płoĉsk. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy Płoĉsk: 

Włodzimierz Kędzik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/73/2011 

Rady Gminy Płoĉsk 
z dnia 30 sierpnia 2011r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Wykaz dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu miejscowoċci Strachówko w gminie Płoĉsk 
 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i mić, nazwa 
jednostki organizacyj-
nej i adres zgłaszają-

cego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia  
projektu planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta sprawie rozpatrzenia wniosku Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
Załącznik do uchwały nr XII/73/2011 

z dnia 30 sierpnia 2011r. 

Uwagi 

Uwaga uwzglćdniona Uwaga  
nieuwzglćdniona 

Uwaga uwzglćdniona Uwaga  
nieuwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. 09.05.2011 Sławomir Jćdrzejewski 

ul. Warszawska 48A 
09-100 Płoĉsk 

Przeznaczenie działki na cele 
budownictwa jedno lub 
wielorodzinnego 

98/2, 100/2 3R.Z Uwzglćdniona dz. nr 98/2 
posiada obowiązujący 
plan zagospodarowania 

Nieuwzglćdniona dz. nr 
100/2 działka połoďona 
dalej od zabudowaĉ, nie 
posiada dostćpu do drogi, 
koniecznoċć tworzenia 
nowych dróg 

Uwzglćdniona dz. nr 98/2 
posiada obowiązujący plan 
zagospodarowania 

Nieuwzglćdniona dz. nr 
100/2 działka połoďona 
dalej od zabudowaĉ, nie 
posiada dostćpu do drogi, 
koniecznoċć tworzenia 
nowych dróg 

 

2. 07.06.2011 Barbara Drogosz-
Karpiĉska Strachówko 
47 09-100 Płoĉsk 

Zwićkszyć obszar 
przeznaczony pod 
zabudowć o ok. 0,20 ha na 
dz. nr 29/10, a teren wzdłuď 
rowu przeznaczyć jako pas 
zieleni; Przeznaczyć dz. nr 
108 pod budownictwo 
mieszkaniowe; Przeznaczyć 
dz. nr 109/2 w całoċci pod 
budownictwo mieszkaniowe 

29/10, 108, 
109/2 

16R.Z 4M.N 5R.Z 
12MN 12R.Z 

Uwzglćdniona w całoċci 
dz. nr 109/2, 108 w czćċci 
dz. nr 29/10 gdyď 
pozostała czćċć działki 
połoďona jest na gruntach 
klasy III na które nie ma 
zgody na przeznaczenie 
na cele nierolne 

 Uwzglćdniona w całoċci 
dz. nr 109/2, 108w czćċci 
dz. nr 29/10 gdyď pozostała 
czćċć działki połoďona jest 
na gruntach klasy III na 
które nie ma zgody na 
przeznaczenie na cele 
nierolne 

  

3. 08.06.2011 Katarzyna Ċliwka 
Strachówko 12  
9-100 Płoĉsk 

Przeznaczenie działek pod 
budownictwo mieszkaniowe 

49, 50 3R.Z 8R.Z  Uwaga nieuwzglćdniona z 
powodu niezgodnoċci z 
przeznaczeniem terenu w 
Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego 
gminy Płoĉsk 

 Uwaga nieuwzglćdniona z 
powodu niezgodnoċci z 
przeznaczeniem terenu w 
Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego 
gminy Płoĉsk 

 

4. 08.06.2011 Paweł Tobolski 
Strachówko 1  
09-100 Płoĉsk 

Przeznaczenie działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

31 3R.Z 8R.Z Uwzglćdniona w czćċci 
pozostała czćċć 
nieuwzglćdniona, działka 
połoďona na terenie 
wystćpowania wysokich 
wód gruntowych 

 Uwzglćdniona w czćċci 
pozostała czćċć 
nieuwzglćdniona, działka 
połoďona na terenie 
wystćpowania wysokich 
wód gruntowych 

  

5. 09.06.2011 Rafał Trojanowski 
Strachówko 14  
09-100 Płoĉsk 

Przeznaczenie działek pod 
budownictwo mieszkaniowe 

41/6, 44, 45, 46, 
47, 43/9 

3R.Z 9R.Z  Uwaga nieuwzglćdniona z 
powodu niezgodnoċci z 
przeznaczeniem terenu w 
Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego 
gminy Płoĉsk 

 Uwaga nieuwzglćdniona z 
powodu niezgodnoċci z 
przeznaczeniem terenu w 
Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego 
gminy Płoĉsk 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Płoĉsk: 
Włodzimierz Kędzik 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/73/2011 

Rady Gminy Płoĉsk 
z dnia 30 sierpnia 2011r.  

 
Rozstrzygniecie 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 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 
142, poz. 1591 z póčn. zm.) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2003r. Nr 15, poz. 148 z póčn. zm.) Rada Gminy Płoĉsk rozstrzyga, co nastćpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej 
Sposób realizacji Zasady Finansowania 

Forma:  
1-zadania krótkookresowe,  
2-zadanie wieloletnie 

Odpowiedzialni za realizacje 
współpracujący: 
1-wójt, burmistrz, prezydent;  
2- wykonawca;  
3- pracownik urzćdu właċciwy  
do spraw infrastruktury;  
4- inne 

Prognozowane čródła 
finansowania  
1- dochody własne;  
2- dotacje;  
3- kredyty, poďyczki;  
4- obligacje komunalne;  
5- inne 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowaniu 
zadania  
1- właċciciele nieruchomoċci;  
2- fundacje i organizacje 
wspomagające;  
3- inwestorzy zewnćtrzni;  
4- inne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Drogi publiczne Wykup terenów 2 1,3,4 1,3,5 x 
2. Budowa 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
3. Pozostałe wodociągi 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
4.  kanalizacja 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
5.  Gospodarka odpadami 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
6.  elektroenergetyka 2 4 5 1,4 
7.  gazownictwo 2 4 5 1,4 

 Przewodniczący Rady Gminy Płoĉsk: 
Włodzimierz Kędzik 
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