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§ 1. OkreŌla siň tygodniowy obowiņzkowy 
wymiar godzin zajňń nauczycieli szkół niewy-
mienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, 
logopedów, reedukatorów oraz nauczycieli 
wspomagajņcych, stanowiņcy załņcznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/180/04 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 czerwca 2004r. w 
sprawie okreŌlenie tygodniowego obowiņzko-
wego wymiaru godzin zajňń nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, w tym równieŐ pedagogów, psy-
chologów i reedukatorów oraz zasad udzielania i 
rozmiar zniŐek, o których mowa w art. 42 ust. 6 
ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Nasielska. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Grzegorz Duchnowski 
 
 

Załņcznik 
do uchwały nr VII/49/11 

Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 29 marca 2011r. 

 
1. Tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajňń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuŊczych, 

prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - 
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajňń okreŌla siň nastňpujņco: 

 
Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiņzkowy 

wymiar godzin 

1. Pedagog, psycholog, logopeda oraz zatrudniony we wszyst-
kich typach i rodzajach szkół i przedszkoli 

20 

2. Nauczyciel wspomagajņcy zatrudniony we wszystkich typach i 
rodzajach szkół i przedszkoli, w tym z oddziałami integracyj-
nymi oraz reedukator 

20 

 
2. Dla okreŌlenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń nauczycieli wymienionych  

w pkt 1 tabeli przez godzinň rozumie siň 60 minut, zaŌ w pkt 2 tabeli - 45 minut. 
 
3 390
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UCHWAŁA Nr 73/VIII/2011 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostrołęce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) w zwiņzku z 
uchwałņ nr 238/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostro-
łňki z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystņ-

pienia do sporzņdzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu „Elek-
trownia I” w Ostrołňce oraz stwierdzajņc zgod-
noŌń z ustaleniami Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ostrołňki uchwalonym uchwałņ  
nr 567/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołňki z dnia 
24 czerwca 2010r. – Rada Miasta Ostrołňki 
uchwala, co nastňpuje: 
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Dział I 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostro-
łňce, zwany dalej planem, który obejmuje działki 
o nr ewid. 30437, 30442, 30443, 30183, 30477, 
30184, 30494 i czňŌń działki nr 30182/1. 

§ 2. 

1. Granice obszaru objňtego planem sņ wyzna-
czone na rysunku planu sporzņdzonym na 
mapie w skali 1:1000, który jest integralnņ 
czňŌciņ planu i stanowi załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Załņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu. 

3. Załņcznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

§ 3. 

1. Plan nie okreŌla terminu obowiņzywania jego 
ustaleŊ. 

2. Plan zawiera ustalenia dotyczņce zapisów art. 
15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi 
zmianami). 

§ 4. 

W planie okreŌla siň tereny o jednakowych ro-
dzajach przeznaczenia i jednakowych zasadach 
zagospodarowania, zwane dalej jednostkami 
terenowymi, których zasiňgi wyznaczone sņ na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi. 

§ 5. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 
terenu objňtego planem. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu – linie 
rozgraniczajņce tereny o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodarowania, 
tj. granice jednostek terenowych, o których 
mowa w § 4 sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu; 

3. Ustala siň, Őe: 

1) linie rozgraniczajņce, o których mowa w 
ust. 2 sņ wyznaczone na rysunku planu 

kreskņ ciņgłņ jako ŌciŌle okreŌlone, przy 
czym przy identyfikacji tych linii w terenie, 
jeŌli nie biegnņ one po istniejņcych grani-
cach geodezyjnych, dopuszcza siň toleran-
cjň w stosunku do linii oznaczonych na ry-
sunku planu w granicach do 2m (w kaŐdņ 
stronň); 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 pełniņ funkcjň postula-
tywnņ lub informacyjnņ. 

§ 6. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, 

2. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miasta Ostrołňki w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Elektrownia I”, 

3. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, 

4. przepisach szczególnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy ograniczajņce 
dysponowanie terenami, zawarte w pra-
womocnych decyzjach administracyjnych, 

5. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie terenu, wynika-
jņce z funkcji dominujņcej na obszarze okre-
Ōlonej przeznaczenia, 

6. przeznaczeniu towarzyszņcym – naleŐy 
przez to rozumień dopuszczalne na obszarze 
okreŌlonego przeznaczenia funkcje o zna-
czeniu drugorzňdnym, bňdņce uzupełnie-
niem funkcji dominujņcej – podstawowej, 

7. minimalnym procentowym wskaŎniku tere-
nów aktywnych przyrodniczo – naleŐy przez 
to rozumień najmniejszņ nieprzekraczalnņ 
wartoŌń procentowņ powierzchni pokrytych 
roŌlinnoŌciņ w stosunku do powierzchni 
całkowitej działki, przy czym minimum 80% 
powierzchni pokrytych roŌlinnoŌciņ musi 
stanowiń zieleŊ na gruncie rodzimym, zaŌ 
pozostałe 20% mogņ stanowiń wody po-
wierzchniowe lub zieleŊ na dachach i tara-
sach, 

8. tablicach informacyjnych – naleŐy przez to 
rozumień zewnňtrzne oznaczenie stałego 
miejsca wykonywania przez przedsiňbiorcň 
działalnoŌci gospodarczej, nie umieszczane 
na nieruchomoŌci, na której ta działalnoŌń 
jest wykonywana; tablica informacyjna mo-
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Őe zawierań informacjň kierujņcņ do siedzi-
by firmy i moŐe byń umieszczona poza 
miejscem prowadzenia działalnoŌci, mon-
towana na własnych noŌnikach – konstruk-
cjach noŌnych, 

9. zjeŎdzie – naleŐy przez to rozumień połņcze-
nie drogi publicznej z nieruchomoŌciņ poło-
Őonņ przy drodze, stanowiņce bezpoŌrednie 
miejsce dostňpu do drogi publicznej; urzņ-
dzone miejsce dostňpu do drogi, którego 
lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyle-
głego terenu i jest uzgodniona z zarzņdcņ 
drogi, 

10. drodze wewnňtrznej – naleŐy przez to rozu-
mień drogň nie zaliczonņ do Őadnej katego-
rii dróg publicznych – nie leŐy w ciņgu Őad-
nej z kategorii dróg publicznych, 

11. pasie technologicznym - naleŐy przez to 
rozumień pas terenu na którym obowiņzuje 
zakaz zabudowy i trwałych nasadzeŊ, który 
wynosi min. 19,0m od osi linii energetycz-
nej 110kV, 

12. korytarzu infrastruktury technicznej - naleŐy 
przez to rozumień pas terenu przewidziany 
pod linie sieciowe infrastruktury technicznej 
– naziemne i podziemne o szerokoŌci usta-
lonej według instrukcji uŐytkowania. 

Dział II 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad  

zagospodarowania terenów 

§ 7. 

W planie wyodrňbnia siň nastňpujņce rodzaje 
przeznaczenia terenu: 

1. Tereny leŌne – oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1-5 Ls. 

2. Tereny komunikacji – tereny dróg wewnňtrz-
nych dojazdowych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1 KDw. 

3. Tereny kolejowe - oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem 1 KK. 

4. Teren pasa technologicznego - oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1-2 EE. 

§ 8. 

Ustala siň zasady tworzenia nowych działek po-
wstajņcych w wyniku podziału oraz zasady wy-
znaczania nowych ulic dla ich obsługi: 

1. Przeprowadzany podział nie moŐe powodo-
wań powstania sytuacji, która uniemoŐliwia-
łaby prawidłowe zagospodarowanie działek 
sņsiadujņcych – zgodnie z przepisami oraz 

funkcjņ i warunkami zagospodarowania dla 
całego terenu. 

2. Nowo tworzona działka musi mień zapew-
niony dostňp do ulicy – bezpoŌredni lub po-
przez wydzielonņ drogň wewnňtrznņ wraz z 
ustanowieniem na tej drodze odpowiednich 
słuŐebnoŌci. 

3. Przed dokonaniem podziałów działek, inwe-
stor przedłoŐy uzasadnienie w postaci kon-
cepcji okreŌlajņcej sposób zagospodarowania 
działek z zastosowaniem obowiņzujņcych 
przepisów szczególnych, właŌciwych dla po-
działów nieruchomoŌci. 

§ 9. 

Tereny objňte planem stanowiņ przestrzeŊ pry-
watnņ, bňdņcņ w dyspozycji zarzņdcy tych tere-
nów. 

§ 10. 

Ustalenia w zakresie zasad lokalizowania tablic 
informacyjnych: 

1. Na terenie objňtym planem dopuszcza siň 
lokalizowanie tablic informacyjnych. 

2. Nie dopuszcza siň umieszczania tablic infor-
macyjnych: 

1) w szpalerach drzew, 

2) w sposób powodujņcy pogarszanie wa-
runków wegetacyjnych drzew lub przyci-
nanie gałňzi, 

3) na latarniach ulicznych, 

4) na ogrodzeniach, 

5) na urzņdzeniach naziemnych infrastruktu-
ry technicznej, jak szafki energetyczne, ga-
zowe, telekomunikacyjne, na słupach trak-
cji elektrycznych, stacjach transformato-
rowych, itp., 

3. Usytuowanie tablic informacyjnych w rejonie 
linii rozgraniczajņcych ulic, musi byń zgodne 
z przepisami dotyczņcymi bezpieczeŊstwa ru-
chu drogowego. 

§ 11. 

Ustala siň nastňpujņce zasady lokalizowania 
ogrodzeŊ: 

1. Dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ poszcze-
gólnych przeznaczeŊ terenu okreŌlonych w 
planie. 

§ 12. 

Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania Ōrodowiska 
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1. UciņŐliwoŌń lub szkodliwoŌń dla Ōrodowiska 

projektowanych przedsiňwziňń wywołana 
przez instalacje emitujņce energie i zanie-
czyszczenia nie moŐe wykraczań poza granice 
władania nieruchomoŌciņ, ani ograniczań 
uŐytkowania terenów sņsiednich, zgodnie z 
ustalonym dla nich przeznaczeniem. 

2. W zakresie gospodarki wodnej i ochrony 
wód: 

1) zakazuje siň realizacji instalacji powodujņ-
cych zanieczyszczenie Ōrodowiska natu-
ralnego, a takŐe urzņdzeŊ wodochłonnych, 
jeŌli ich zapotrzebowanie na wodň mogło-
by naruszań równowagň lokalnych zaso-
bów wodnych. 

3. W zakresie gospodarki odpadami: zasady 
utrzymania porzņdku i czystoŌci okreŌla § 20. 

4. W zakresie kształtowania zieleni: 

1) odstņpienie od obowiņzku ochrony drzew 
jest moŐliwe w przypadku uzyskania sto-
sowanej decyzji administracyjnej zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi dotyczņcymi usuwania drzew lub 
krzewów, 

5. W zakresie uwzglňdnienia warunków grun-
towych i ochrony powierzchni ziemi: 

1) nakazuje siň kształtowanie powierzchni te-
renu na działkach w sposób zabezpiecza-
jņcy sņsiednie tereny i ulice przed spły-
wem wód opadowych, 

2) zakazuje siň samowolnego nasypywania i 
obniŐania powierzchni terenu. 

Rozdział 3 
Ustalenia dla poszczególnych  

jednostek terenowych 

§ 13. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-5 Ls – tereny leŌne 

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej sņ tereny leŌne. 

2. Zakazuje siň wprowadzania innego przezna-
czenia na ten obszar. 

3. Zasady zagospodarowania: 

a) nakazuje siň zachowanie istniejņcej zieleni, 
poza pasem technologicznym, 

b) dopuszcza siň wprowadzanie zieleni wy-
sokiej z zastosowaniem gatunków rodzi-
mych, 

 

 

c) ustala siň pas technologiczny wzdłuŐ ist-
niejņcych linii 110kV, 

d) dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņ-
dzeŊ zewnňtrznych infrastruktury tech-
nicznej – pod warunkiem, Őe bňdņ one słu-
Őyń bezpoŌredniej obsłudze linii siecio-
wych infrastruktury technicznej. 

§ 14. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 KDw – tereny dróg we-
wnňtrznych 

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej jest droga wewnňtrzna. 

2. SzerokoŌń projektowanej drogi wewnňtrznej - 
10,0m i 20,0m w liniach rozgraniczajņcych. 

3. Przeznaczeniem dopuszczalnym jednostki 
terenowej jest postulowany korytarz infra-
struktury technicznej: lokalizacja liniowych 
urzņdzeŊ i obiektów podziemnej infrastruktu-
ry technicznej. 

§ 15. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 KK – tereny kolejowe 

1) Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej sņ tereny kolejowe. 

2) Przeznaczeniem dopuszczalnym jednostki 
terenowej jest postulowany korytarz infra-
struktury technicznej: lokalizacja liniowych 
urzņdzeŊ i obiektów podziemnej infrastruktu-
ry technicznej. 

§ 16. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-2 EE – tereny pasa technolo-
gicznego 

Dla pasa technologicznego zwiņzanego z prze-
biegiem napowietrznej linii wysokiego napiňcia 
110 kV, ustala siň nastňpujņce warunki: 

1) szerokoŌń pasa technologicznego po 19m od 
osi linii energetycznej, 

2) zakaz lokalizowania budynków przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi, 

3) zakaz sadzenia roŌlinnoŌci wysokiej, 

4) naleŐy zapewniń dojazd i dostňp do linii oraz 
słupów zlokalizowanych na terenie pasa 
technologicznego, 

5) w pasie technologicznym dopuszcza siň moŐ-
liwoŌń prowadzenia sieci infrastruktury tech-
nicznej nadziemnej i podziemnej. 
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§ 17. 

Ustalenia dotyczņce szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów 

Dla postulowanego korytarza infrastruktury 
technicznej zwiņzanego z przebiegiem nadziem-
nych i podziemnych linii sieciowych infrastruk-
tury technicznej, ustala siň nastňpujņce warunki: 

1) szerokoŌń korytarza infrastruktury technicznej 
do 20 m, 

2) dopuszcza siň zmianň szerokoŌci korytarza 
infrastruktury technicznej według instrukcji 
uŐytkowania. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu 

§ 18. 

1. Ustala siň zasadň obsługi nowego zainwe-
stowania z miejskich systemów infrastruktury 
technicznej, poprzez istniejņce przewody ma-
gistralne oraz istniejņcņ sień rozdzielczņ. 

2. Ustala siň: 

1) utrzymanie zasady prowadzenia przewo-
dów podstawowej sieci infrastruktury 
technicznej w pasach ulicznych, tj. w tere-
nach zawartych miňdzy liniami rozgrani-
czajņcymi ulic, 

2) od zasady, o której mowa w ppkt 1, moŐna 
odstņpiń, tylko, jeŌli w pasie ulicznym nie 
ma warunków dla realizacji danego prze-
wodu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3. W wyjņtkowych przypadkach dopuszcza siň 
przełoŐenie istniejņcych przewodów uzbroje-
nia podziemnego na odcinkach przebiegajņ-
cych przez teren przeznaczony dla nowych 
inwestycji. 

§ 19. 

W zakresie energetyki i zaopatrzenia w energiň 
elektrycznņ: 

1. Ustala siň, Őe w energiň elektrycznņ z sieci 
elektroenergetycznej bňdņ zaopatrywani 
wszyscy potencjalni odbiorcy. 

2. Ustala siň pas technologiczny wzdłuŐ istnie-
jņcych napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 110kV o szerokoŌci 19m od osi linii. 

§ 20. 

W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1. Ustala siň zasadň wywozu odpadów stałych z 
terenu objňtego planem sposobem zorgani-
zowanym na wyznaczone dla potrzeb miasta 
tereny składowania, przeróbki lub spalania 
odpadów. 

2. Ustala siň obowiņzek wyposaŐenia terenu 
objňtego planem w pojemniki umoŐliwiajņce 
gromadzenie odpadów. 

§ 21. 

Na terenie objňtym planem ustala siň moŐliwoŌń 
prowadzenia przewodów sieci infrastruktury 
technicznej nadziemnej i podziemnej w pasie 
technologicznym. 

 

Rozdział 5 
Ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych 

§ 22. 

Przyjmuje siň, Őe ulica Gen. Tomasza Turskiego 
o funkcji ulicy dojazdowej gminnej, oznaczona 
na rysunku planu symbolem KUD, stanowi ele-
ment podstawowego miejskiego układu drogo-
wo – ulicznego i pełni funkcjň ponadlokalnņ w 
stosunku do obszaru objňtego planem. 

§ 23. 

1. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
ciņgów komunikacyjnych: 

1) zabezpiecza siň pasy terenu dla urzņdzeŊ i 
obiektów podziemnej miejskiej infrastruk-
tury technicznej, 

2) dopuszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ dro-
gowych i urzņdzeŊ zwiņzanych z utrzyma-
niem i obsługņ ruchu, a takŐe urzņdzeŊ 
energetycznych i telekomunikacyjnych, 
pod warunkiem spełnienia wymagaŊ 
okreŌlonych w przepisach szczególnych 
dotyczņcych dróg publicznych, 

3) zakazuje siň realizacji obiektów budowla-
nych, nie wymienionych w pkt 1 i 2. 

§ 24. 

1. Na teren objňty planem, ustala siň zjazd z/do 
dróg publicznych: 

1) z ulicy dojazdowej gminnej (KUD –  
ul. Gen. Turskiego) jeden na zasadzie 
prawo i lewo skrňtu. 

2. Miejsce usytuowania i zasady budowy zjaz-
du, o którym mowa w ust. 1 w uzgodnieniu i 
za zgodņ zarzņdcy dróg publicznych. 

3. Komunikacja wewnňtrzna po terenie, o któ-
rym mowa w ust. 1 na zasadzie dróg we-
wnňtrznych o szerokoŌci w liniach rozgrani-
czajņcych – 10m i 20m, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDw. 

4. Układ i iloŌń dróg wewnňtrznych nie moŐe 
zwiňkszań iloŌci zjazdów publicznych okre-
Ōlonych w ust. 1. 
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Dział III 

Rozdział 6 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 25. 

W zwiņzku z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņ-
cej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwale-
niem planu wynosi – 15%. 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

§ 26. 

Na obszarze objňtym planem tracņ moc ustale-
nia „Zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ostrołňki w zakre-
sie jednostek strukturalnych B1 I, B1 II i B3 II 
(czňŌń północna) rejon „Wojciechowice”, 

uchwalonego uchwałņ nr 105/XVI/2003 Rady 
Miejskiej w Ostrołňce z dnia 3 grudnia 2003r. 

§ 27. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie niniejszego planu, a nie zakoŊczonych de-
cyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 28. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz pu-
blikacji na stronie internetowej Urzňdu Miasta 
Ostrołňki. 

§ 29. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Pre-
zydentowi Miasta Ostrołňki. 

§ 30. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołňki: 

Dariusz Maciak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 73/VIII/2011 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostrołňce był 
wyłoŐony do publicznego wglņdu w dniach od 21 stycznia 2011r. do 11 lutego 2011r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 7 lutego 2011r. w Urzňdzie Miasta Ostrołňki. Nikt z 
przybyłych na dyskusjň nie wniósł uwag do ustaleŊ projektu planu. 

W okresie wyłoŐenia projektu planu do publicznego wglņdu oraz w terminie nie krótszym niŐ 14 dni od 
dnia zakoŊczenia okresu wyłoŐenia planu, tj. do dnia 28 lutego 2011r. zostały wniesione 36 uwagi. 

Prezydent Miasta Ostrołňki Zarzņdzeniem nr 67/11 z dnia 18 marca 2011r. rozpatrzył złoŐone uwagi i po-
stanowił nie uwzglňdniań wszystkich złoŐonych uwag. 

Rada Miasta Ostrołňki dokonała rozstrzygniňń o sposobie rozpatrzenia uwag wynikajņcych z ustaleŊ  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  
Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) zgodnie z załņczonņ tabelņ. 
 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie wraz  
z uzasadnieniem 

1. 28.02.2011r. Małgorzata Grzyb 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

2 28.02.2011r. Jan Bednarczyk 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PPIS. 
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3. 28.02.2011r. Justyna Błňdek 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

4. 28.02.2011r. Marian i Wiesława 
Szczyglewscy 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

5. 28.02.2011r. Bogdan Grzyb 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

6. 28.02.2011r. Wiesław Giers 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów.  
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W zwiņzku z powyŐszym nie 
istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

7. 28.02.2011r. BoŐena KarasiŊska 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

8. 28.02.2011r. Anna Bednarczyk 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

9. 28.02.2011r. Waldemar  
Kolankiewicz 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 
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10. 28.02.2011r. Anna i Adam Siepioła 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

11. 28.02.2011r. Szymon Filipowicz 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

12. 28.02.2011r. Barbara Tabaka 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

13. 28.02.2011r. Danuta Kojtek 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów.  
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W zwiņzku z powyŐszym nie 
istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

14. 28.02.2011r. Tomasz Beczak 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

15. 28.02.2011r. Edyta Załňska 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

16. 28.02.2011r. Krystyna Gutowska 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 107 – 21444 – Poz. 3391 
 

17. 28.02.2011r. Zenon Grzejka 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

18. 28.02.2011r. Lech Larent 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

19. 28.02.2011r. Wiesław SobociŊski 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

20. 28.02.2011r. ElŐbieta Piňtka 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów.  
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 107 – 21445 – Poz. 3391 
 

W zwiņzku z powyŐszym nie 
istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

21. 28.02.2011r. Teresa ZadroŐna 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

22. 28.02.2011r. Grzegorz Błňdek 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

23. 28.02.2011r. Barbara Giers 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 107 – 21446 – Poz. 3391 
 

24. 28.02.2011r. Jadwiga Błňdek 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

25. 28.02.2011r. Alicja Filipowicz 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

26. 28.02.2011r. Michał Filipowicz 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego 

27. 28.02.2011r. Agnieszka i Krzysztof 
Kameccy 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów.  
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 107 – 21447 – Poz. 3391 
 

W zwiņzku z powyŐszym nie 
istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

28. 28.02.2011r. Władysław Pochmara 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

29. 28.02.2011r. Krystyna Załuska 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

30. 28.02.2011r. Zofia i Kazimierz 
Pochmara 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 107 – 21448 – Poz. 3391 
 

31. 28.02.2011r. Marianna i Jerzy 
Majkowscy 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

32. 28.02.2011r. Teresa WoŎniak 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

33. 28.02.2011r. Wiesława Tatarek 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

34. 28.02.2011r. Barbara Nowakowska 

 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 

Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów.  
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 107 – 21449 – Poz. 3391 
 

W zwiņzku z powyŐszym nie 
istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego 

35. 28.02.2011r. Monika Michalska 
 

Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

36. 28.02.2011r. Józef Trzaska Pozostawienie dotychczaso-
wego przeznaczenia terenów 
objňtych opracowaniem 

30437, 30442, 
30443, 30183, 
30477, 30184, 
30494 i czňŌń 

działki nr 30182/1 

Uwagi nie uwzglňdniono 
Na terenie opracowania znajdujņ 
siň istniejņce linie wysokiego 
napiňcia, które tworzņ pas tech-
nologiczny wymagajņcy zago-
spodarowania terenów leŌnych 
według odrňbnych przepisów. 
Projektowana bocznica kolejowa 
nie bňdzie zajmowała całego 
terenu KK, a tylko wņski pas 
niezbňdny do usytuowania 
torów. W zwiņzku z powyŐszym 
nie istnieje zagroŐenie dewastacji 
zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze, co zostało udokumen-
towane pozytywnym uzgodnie-
niem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony ŋrodowiska i PaŊstwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 73/VIII/2011 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

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

infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Miasta Ostrołňki rozstrzyga, co nastňpuje: 

1. Wskazuje siň nastňpujņcy sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta oraz zasady ich finansowania: 

1.1. Sposób realizacji inwestycji. 

Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadaŊ własnych miasta odbywań siň bňdzie poprzez tryb 
zamówieŊ publicznych. Zadania powinny zostań uwzglňdnione w wieloletnim planie inwestycyj-
nym.
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1) Inwestycje komunikacyjne – bezpoŌrednie przygotowanie, realizacjň i obsługň finansowania 
realizujņ właŌciwe jednostki organizacyjne, 

2) Inwestycje zaopatrzenia w wodň i kanalizacjň – bezpoŌrednie przygotowanie, realizacja i fi-
nansowanie naleŐy do Ostrołňckiego Przedsiňbiorstwa Wodociņgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Ostrołňce. 

1.2. Zasady finansowania inwestycji: 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywań siň bňdzie poprzez: 

1) wydatki z budŐetu miasta, 

2) finansowanie i współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, poprzez budŐet miasta w ramach 
m.in.: 

a) finansowanie inwestycji drogowych, 

b) dotacji samorzņdu województwa, 

c) datacji unijnych, 

d) datacji i poŐyczek z funduszu celowego, 

e) innych kredytów i poŐyczek bankowych, 

f) innych Ōrodków zewnňtrznych, 

g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne. 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieŊ o charakterze cywilno – prawnym, 
w tym w formie partnerstwa publiczno – prywatnego. 
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UCHWAŁA Nr 80/VIII/2011 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. 
o opiece nad dzieńmi w wieku do lat 3 (Dz.U.  
Nr 45, poz. 232) uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. Nadaje siň statut ŏłobkowi Miejskiemu w 
Ostrołňce w brzmieniu okreŌlonym w załņczniku 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Ostrołňki. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 135/XIV/99 Rady 
Miejskiej w Ostrołňce z dnia 27 sierpnia 1999r. w 
sprawie nadania statutu ŏłobkowi Miejskiemu w 
Ostrołňce. 

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

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołňki: 

Dariusz Maciak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


