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UCHWAŁA Nr 153/XIV/2011 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

 z dnia 6 pačdziernika 2011 r.  

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

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. Nr 80, poz. 
717 z póčniejszymi zmianami) w związku z 
uchwałą Rady Miasta Ostrołćki nr 297/XLI/2008 z 
dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu „Elek-
trownia II” w Ostrołćce oraz stwierdzając zgod-
noċć z ustaleniami Studium Uwarunkowaĉ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ostrołćki uchwalonym uchwałą Rady 
Miasta Ostrołćki nr 567/LXIX/2010 z dnia  
24 czerwca 2010r. – Rada Miasta Ostrołćki 
uchwala, co nastćpuje: 

Dział I 
Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Elektrownia II” w Ostro-
łćce, zwany dalej planem, który obejmuje działki 
o nr ewid. 30035/19, 30035/18, 30035/17, 30111, 
30110, 30109, 30114, 30113, czćċć działki  
nr 30119, 30122/1, 30122/2, 30123, 30124, 30125, 
30126 i czćċć działki 30129. 

§ 2. 

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

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

3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

 

§ 3. 

1. Plan nie okreċla terminu obowiązywania jego 
ustaleĉ. 

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

§ 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

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

2) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miasta Ostrołćki w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Elektrownia II”, 

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

4) przepisach szczególnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy ograniczające 
dysponowanie terenami, zawarte w pra-
womocnych decyzjach administracyjnych, 

5) przeznaczeniu podstawowym– naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie terenu, wynika-
jące z funkcji dominującej na obszarze 
okreċlonej przeznaczenia, 

6) minimalnym procentowym wskačniku tere-
nów aktywnych przyrodniczo –naleďy przez 
to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 
wartoċć procentową powierzchni pokrytych 
roċlinnoċcią w stosunku do powierzchni 
całkowitej działki, przy czym minimum 80% 
powierzchni pokrytych roċlinnoċcią musi 
stanowić zieleĉ na gruncie rodzimym, zaċ 
pozostałe 20% mogą stanowić wody po-
wierzchniowe lub zieleĉ na dachach i tara-
sach, 

7) tablicach informacyjnych – naleďy przez to 
rozumieć zewnćtrzne oznaczenie stałego 
miejsca wykonywania przez przedsićbiorcć 
działalnoċci gospodarczej, nie umieszczane 
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na nieruchomoċci, na której ta działalnoċć 
jest wykonywana; tablica informacyjna mo-
ďe zawierać informacjć kierującą do siedzi-
by firmy i moďe być umieszczona poza 
miejscem prowadzenia działalnoċci, mon-
towana na własnych noċnikach – konstruk-
cjach noċnych, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leďy przez to rozumieć linie ograniczające 
potencjalną zabudowć wzdłuď powierzchni 
ċcian zewnćtrznych, bez wystających poza 
ten obrys okapów, schodów i tarasów, 

9) zakazie zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć zakaz wszelkich inwestycji budowla-
nych nadziemnych i podziemnych, 

10) drodze wewnćtrznej – naleďy przez to ro-
zumieć drogć nie zaliczoną do ďadnej kate-
gorii dróg publicznych, która nie leďy w cią-
gu ďadnej z kategorii dróg publicznych, 

11) pasie technologicznym – naleďy przez to 
rozumieć obszar po obu stronach linii, objć-
ty niniejszym planem, na którym dopuszcza 
sić prowadzenie prac związanych z budo-
wą, przebudową, modernizacją i eksploata-
cją linii, w granicach którego zamyka sić 
ponadnormatywne oddziaływanie tej linii, 

12) stacji elektroenergetycznej – naleďy przez to 
rozumieć zespół słuďących do przetwarza-
nia i rozdziału, tworzący wćzeł w. Jej inte-
gralną czćċcią są dochodzące i wychodzące 
napowietrzne i kablowe linie najwyďszych 
napićć (NN), wysokiego napićcia (WN) lub 
ċredniego napićcia (SN). W obiekcie tym za 
pomocą transformatorów (urządzeĉ trans-
formujących energić elektryczną przesyłaną 
liniami elektroenergetycznymi) zmieniany 
jest poziom napićcia. Na terenie stacji znaj-
dują sić obiekty wraz z niezbćdną infra-
strukturą i urządzenia techniczne związane z 
prawidłowym funkcjonowaniem linii elek-
troenergetycznych, a przez to całego krajo-
wego systemu elektroenergetycznego, 
urządzeĉ energii elektrycznej sieci elektro-
energetycznej 

13) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć działalnoċć z zastosowaniem 
urządzeĉ, które spełniają standardy ċrodo-
wiskowe, a podstawą prowadzonej działal-
noċci jest zaspokajanie potrzeb ludnoċci, 
prowadzenie jakiejkolwiek działalnoċci nie 
moďe sić wiązać z wytwarzaniem bezpo-
ċrednio metodami przemysłowymi dóbr 
materialnych i nie moďe ograniczać uďyt-
kowania terenów sąsiednich zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

 

Dział II 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad  

zagospodarowania terenów 

§ 5. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu stanowią obowiązujące ustalenia pla-
nu: 

1) granica obszaru objćtego opracowaniem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym spo-
sobie uďytkowania. Ustala sić, ďe linie roz-
graniczające są wyznaczone na rysunku 
planu kreską ciągłą jako ċciċle okreċlone, 
przy czym przy identyfikacji tych linii w te-
renie, jeċli nie biegną one po istniejących 
granicach geodezyjnych, dopuszcza sić to-
lerancjć w stosunku do linii oznaczonych 
na rysunku planu w granicach do 2m  
(w kaďdą stronć), 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenów na rysunku planu 
oznaczone symbolami: 

a) MU- tereny zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej, 

b) PTU– tereny zabudowy produkcyjno – 
techniczno – usługowej, 

c) IN- tereny dla lokowania lokalnych i 
ponadlokalnych urządzeĉ elektroener-
getycznych w tym stacji i linii elektro-
energetycznych, 

d) ZP- tereny zieleni publicznej urządzo-
nej, 

e) RZN- tereny rolne i zieleni naturalnej, 

f) ZW- tereny zieleni nadrzecznej, rzek i 
zbiorników wodnych, 

g) KUD -ulice dojazdowe (gminne), 

h) KD -dojazdy (gminne). 

§ 6. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu pełnią funkcjć informacyjną: 

1) granice pasa technologicznego, 

2) infrastruktura techniczna, w tym: 

a) projektowana linia 400 kV, 

b) istniejąca linia 220 kV do przebudowy 
na 400 kV, 

c) projektowana linia 400 kV dla potrzeb 
El. Ostrołćka C, 
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d) projektowana linia 110 kV dla potrzeb 
El. Ostrołćka C z przejċciem na linie ka-
blową, 

e) istniejąca linia 220 kV, 

f) istniejąca linia 110 kV, 

g) istniejąca linia 15 kV. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w § 5 pełnią funkcjć informacyj-
ną. 

§ 7. 

Ustala sić zasady tworzenia nowych działek 
powstających w wyniku podziału oraz zasady 
wyznaczania nowych ulic dla ich obsługi: 

1. Przeprowadzany podział nie moďe powodo-
wać powstania sytuacji, która uniemoďliwia-
łaby prawidłowe zagospodarowanie działek 
sąsiadujących – zgodnie z przepisami oraz 
funkcją i warunkami zagospodarowania dla 
całego terenu. 

2. Nowo tworzona działka musi mieć zapew-
niony dostćp do ulicy – bezpoċredni lub po-
przez wydzieloną drogć wewnćtrzną wraz z 
ustanowieniem na tej drodze odpowiednich 
słuďebnoċci. 

3. Ustala sić w planie minimalne wielkoċci dzia-
łek nowotworzonych: 

1) 850m2- dla działek z zabudową mieszka-
niowo - usługową ozn. na rys. planu sym-
bolem MU, 

2) 1 500m2- dla działek z zabudową produk-
cyjno – techniczno - usługową ozn. na rys. 
planu symbolem PTU. 

4. Przed dokonaniem podziałów działek, inwe-
stor przedłoďy uzasadnienie w postaci kon-
cepcji okreċlającej sposób zagospodarowa-
nia działek z zastosowaniem obowiązujących 
przepisów szczególnych, właċciwych dla po-
działów nieruchomoċci. 

§ 8. 

Ustalenia w zakresie zasad lokalizowania tablic 
informacyjnych: 

1. Na terenie objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizowanie tablic informacyjnych. 

2. Nie dopuszcza sić umieszczania tablic infor-
macyjnych: 

1) w szpalerach drzew, 

2) w sposób powodujący pogarszanie wa-
runków wegetacyjnych drzew lub przyci-
nanie gałćzi, 

3) na latarniach ulicznych, 

4) na ogrodzeniach, 

5) na urządzeniach 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 rozgraniczających ulic, musi być zgodne 
z przepisami dotyczącymi bezpieczeĉstwa 
ruchu drogowego. 

§ 9. 

Ustalenia w zakresie ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego. 

1. Na obszarze planu obowiązują nastćpujące 
wymogi w zakresie ochrony ċrodowiska: 

1) działania w zakresie ochrony zbiorowisk 
(siedlisk przyrodniczych) roċlinnych: 

a) ustala sić zachować wystćpujące natu-
ralne zbiorowiska roċlinne w Dolinie 
Narwi podlegające ochronie prawnej 
(dotyczy wydzieleĉ ozn. na rys. planu 
1ZW i 1 RZN), 

b) zezwala sić, w związku z realizacją in-
westycji liniowych (linii elektroenerge-
tycznych), gdyby zachodziła koniecz-
noċć, zajćcia czasowo lub na stałe sie-
dliska przyrodniczego podlegającego 
ochronie, naleďy wówczas wystąpić do 
odpowiednich władz o zgodć na takie 
zajćcie, 

c) zaleca sić ograniczenie wycinki drzew 
przy zajmowaniu terenów pod inwe-
stycje, 

2) działania w zakresie ochrony ptaków: 

a) nakazuje sić, aby prace realizowane na 
obszarze Natura 2000 przeprowadzać 
bezwzglćdnie poza okresem lćgowym 
ptaków tj. mićdzy 15 sierpnia a 28 lute-
go, a miejsca, w których bćdą stawiane 
słupy oraz trasy dojazdu do miejsca 
budowy powinny być po zakoĉczeniu 
prac zrekultywowane tj. doprowadzone 
do stanu sprzed rozpoczćcia prac, 

b) zaleca sić, aby na pozostałym obszarze 
(poza obszarem Natura 2000) prace 
przeprowadzać równieď poza okresem 
lćgowym, 

c) nakazuje sić, jeċli wzglćdy techniczne 
na to pozwolą, zawieszenie ostrzegaw-
czych kul na przewodach odgromo-
wych. Kule te powinny być w kolorze 
czerwonym i zaleca sić je rozwieszać w 
miejscach najbardziej naraďonych na 
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kolizje, a w szczególnoċci w miejscu 
przecićcia przez linić rzeki Narew.  
(Innymi elementami ostrzegającymi 
ptaki mogą być np. sylwetki ptaków 
drapieďnych w locie. Sylwetki te po-
winny być w skali 1:1, w kolorze np. 
czerwonym i srebrnym), 

3) działania w zakresie ochrony fauny: 

a) ustala sić zachować wystćpujące natu-
ralne siedliska zwierząt w Dolinie Na-
rwi podlegające ochronie prawnej  
(dotyczy wydzieleĉ ozn. na rys. planu 
1ZW i 1 RZN), 

b) zezwala sić, w związku z realizacją in-
westycji liniowych (linii elektroenerge-
tycznych), gdyby zachodziła koniecz-
noċć, zajćcia czasowo lub na stałe sie-
dlisk zwierzćcych podlegających 
ochronie. Naleďy wystąpić wówczas do 
odpowiednich władz o zgodć na takie 
zajćcie, 

4) uwarunkowania w zakresie ochrony jako-
ċci wód powierzchniowych, gruntowych i 
podziemnych: 

a) ustala sić utrzymać przynajmniej do-
tychczasowe warunki wodne terenu, 
reďim hydrologiczny, w celu utrzyma-
nia istniejących zbiorowisk roċlinnych i 
zwierzćcych, 

b) zakazuje sić odprowadzania nie 
oczyszczonych ċcieków do wód i ziemi. 

2. Ustala sić ochronć i utrzymanie istniejących 
skupisk zieleni, zadrzewieĉ oraz ukształtowa-
nia powierzchni terenu za wyjątkiem obsza-
rów 1-IN, 1-PTU i 2-PTU oraz za wyjątkiem 
obszarów pasów technologicznych linii. 

3. Realizacja nowej zabudowy moďe odbywać 
sić pod warunkiem jednoczesnej budowy in-
frastruktury inďynieryjnej zapewniającej 
ochronć ċrodowiska w zakresie obowiązują-
cych norm i przepisów odrćbnych, ustala sić 
ochronć obiektów uďytecznoċci publicznej i 
zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym 
hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem 
powietrza. 

4. Oddziaływanie na ċrodowisko projektowa-
nych na danych obszarach funkcjonalnych 
przedsićwzićć, wywołana emisja energii, ha-
łasu i zanieczyszczeĉ powietrza, nie moďe 
wykraczać poza granice władania nierucho-
moċcią, ani ograniczać uďytkowania terenów 
sąsiednich, zgodnie z ustalonym dla nich 
przeznaczeniem. Ustalenia te nie dotyczą lo-
kalizowania inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoċci publicznej (telekomunikacyj-

nej), które odbywać sić bćdą na warunkach 
okreċlonych w przepisach odrćbnych. 

5. Zabrania sić podejmowania działaĉ mogą-
cych w znaczący sposób pogorszyć stan sie-
dlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roċlin i zwierząt, a takďe w znaczący sposób 
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których 
został wyznaczony obszar specjalnej ochrony 
NATURA 2000 pod nazwą Dolina Dolnej Na-
rwi. 

6. Obszary bezpoċredniego i potencjalnego 
zagroďenia powodziowego powinny być po-
zostawione do rozwoju naturalnych proce-
sów przyrodniczych. 

7. Inwestycje, które mogą znacząco oddziały-
wać na obszar Doliny Dolnej Narwi wymaga-
ją przeprowadzenia postćpowania w sprawie 
oceny oddziaływania na ċrodowisko. Ustale-
nia te nie dotyczą lokalizowania inwestycji 
celu publicznego z zakresu łącznoċci publicz-
nej (telekomunikacyjnej), które odbywać sić 
bćdą na warunkach okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych. 

§ 10. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 
sić nastćpujące wymagania szczególne na tere-
nach w zasićgu stanowisk archeologicznych 
zaznaczonych na rysunku planu: 

1. Obowiązuje ochrona i zachowanie stanowisk 
archeologicznych ujćtych w ewidencji kon-
serwatora zabytków, które oznaczono na ry-
sunku planu symbolem: AZP/38-72/18 i AZP 
/38-72/19. 

2. Dla inwestycji wymagających pozwolenia na 
budowć lub tylko zgłoszenia o zamiarze wy-
konywania robót budowlanych obowiązuje 
uzgodnienie z właċciwym Konserwatorem 
Zabytków. 

3. Właċciciel, uďytkownicy i inwestorzy zobo-
wiązani są na obszarze objćtym ochroną ar-
cheologiczną do zawiadomienia słuďby 
ochrony zabytków o podjćciu działaĉ inwe-
stycyjnych związanych z pracami ziemnymi z 
wyprzedzeniem minimum miesićcznym w 
celu umoďliwienia wykonania archeologicz-
nych badaĉ ratunkowych oraz zsynchronizo-
wania robót inwestycyjnych z nadzorem ar-
cheologiczno – konserwatorskim. 

4. Ustala sić urzćdowy obowiązek informowa-
nia zgłaszających sić potencjalnych inwesto-
rów o połoďeniu działki lub jej czćċci w zasić-
gu stanowiska archeologicznego i o wynika-
jącej z przepisów szczególnych koniecznoċci 
przeprowadzenia badaĉ wykopaliskowych 
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lub interwencyjnych, wyprzedzających dzia-
łania inwestycyjne, przy czym w planowaniu 
tych działaĉ inwestycyjnych naleďy uwzglćd-
nić sezonowy charakter badaĉ archeologicz-
nych (wyłącznie od maja do wrzeċnia). 

§ 11. 

Ustalenia dotyczące parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:  

1. Linie zabudowy i wysokoċci obiektów zgod-
nie z ustaleniami szczegółowymi dla po-
szczególnych obszarów funkcjonalnych za-
wartych w rozdziale 5. 

2. Dopuszcza sić realizacjć ogrodzeĉ aďuro-
wych, do wysokoċci 2,50m, obiektów wyma-
gających pozwolenia na budowć. 

3. Dla poszczególnych terenów ustala sić mi-
nimalny procentowy wskačnik terenów ak-
tywnych przyrodniczo, zgodnie z definicją w 
§ 4 pkt 6, powierzchnie te powinny być liczo-
ne: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej 1 MU 55% powierzchni działki, 

b) dla terenów zabudowy produkcyjno – 
techniczno - usługowej 1-2 PTU oraz tere-
nów dla lokalizowania lokalnych i ponad-
lokalnych urządzeĉ elektroenergetycznych 
w tym stacji i linii elektroenergetycznych 
1 IN 20% powierzchni działki, 

c) dla terenów zieleni publicznej urządzonej 
ZP 95% powierzchni działki. 

§ 12. 

Ustalenia dotyczące dopuszczalnego poziomu 
hałasu.  

1. Wyznacza sić obszar ozn. na rysunku planu 
symbolem 1MU, na którym obowiązują do-
puszczalne poziomy hałasu zgodnie z rozpo-
rządzeniem w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w ċrodowisku. 

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu na etapie funkcjonowania 
obiektów na terenie objćtym niniejszym pla-
nem naleďy stosować rozwiązania chroniące. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu 

§ 13. 

1. Ustala sić zasadć obsługi nowego zainwe-
stowania z miejskich systemów infrastruktu-
ry technicznej, poprzez istniejące przewody 
magistralne oraz istniejącą sieć rozdzielczą. 

 

2. Ustala sić: 

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

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

3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sić 
przełoďenie istniejących przewodów uzbroje-
nia podziemnego na odcinkach przebiegają-
cych przez teren przeznaczony dla nowych 
inwestycji. 

§ 14. 

W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć z istniejących 
wodociągów w obszarze planu. 

2. Čródłem wody dla odbiorców komunalnych 
ustala sić wodociąg komunalny, zaċ dla od-
biorców przemysłowych, co najmniej do ce-
lów produkcyjnych, własne wodociągi zakła-
dowe. 

3. Ustala sić zasadć wprowadzenia indywidual-
nego pomiaru i opłaty za zuďytą wodć w 
oparciu o rzeczywiste zuďycie. 

4. W przypadku lokalizacji urządzeĉ wodnych 
lub realizacji wodociągu naleďy zapewnić do-
stawć wody odpowiadającej warunkom 
okreċlonym w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ja-
koċci wody przeznaczonej do spoďycia przez 
ludzi. 

§ 15. 

W zakresie odprowadzania ċcieków i wód opa-
dowych: 

1. Odbiornikiem ċcieków komunalnych ustala 
sić rozdzielczy układ kanalizacji miejskiej lub 
w razie jego braku szczelne bezodpływowe 
zbiorniki na ċcieki komunalne opróďniane 
okresowo. 

2. Ustala sić pełen rozdział kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej. 

3. Odbiornikiem wód deszczowych ustala sić 
układ istniejących i projektowanych kanałów 
deszczowych. 

4. W celu usunićcia z wód deszczowych związ-
ków ropopochodnych oraz szlamu i piasku 
na wylotach kanałów deszczowych do od-
biorników ustala sić obowiązek instalowania 
separatorów zanieczyszczeĉ lub równowaď-
nych urządzeĉ podczyszczających. 
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5. Ustala sić zakaz odprowadzania do cieków 

powierzchniowych, rowów melioracyjnych 
oraz wprost do gruntu nieoczyszczonych 
ċcieków powstających w obszarze planu za 
wyjątkiem juď istniejących sieci kanalizacji 
deszczowych i drenaďowych. 

6. Naleďy zapewnić odprowadzenie nieczystoċci 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ċrodo-
wiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie wa-
runków, jakie naleďy spełnić przy wprowa-
dzaniu ċcieków do wód lub ziemi, oraz z w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla ċrodowiska wodnego. 

§ 16. 

W zakresie ciepłownictwa: 

1. Dla mieszkalnictwa jednorodzinnego ustala 
sić uciepłownienie w oparciu o ekologiczne 
čródła bez wprowadzania systemu zdalczyn-
nego. 

2. Dla pozostałych odbiorców w obszarze planu 
nie dyskryminuje sić ďadnego z noċników 
energetycznych pozostawiając decyzjć wybo-
ru uďytkownikom podsystemu. Warunki 
techniczne zasilania obszaru pozwalają do 
celów grzewczych stosować bez ograniczeĉ 
iloċciowych zarówno ciepło z sieci ciepłowni-
czej, paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i 
energić elektryczną. 

§ 17. 

W zakresie gazyfikacji przewodowej: 

1. Ustala sić zasadć gazyfikacji obszaru planu 
gazem ċrednioprćďnym z istniejącej stacji 
I i II stopnia „Ostrołćka” przy spełnieniu kry-
teriów ekonomicznych związanych z dostawą 
gazu. 

2. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania 
na gaz przewodowy dla odbiorców komunal-
nych zarówno na cele bytowo – gospodarcze 
jak i cele grzewcze. 

§ 18. 

W zakresie elektroenergetyki: 

1. Ustala sić zasilanie w energić elektryczną z 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej 
15kV wyprowadzonej z rozdzielni przy istnie-
jącym i projektowanym GPZ. 

2. Przewiduje sić budowć dwóch jednotoro-
wych linii blokowych 400 kV oraz dwóch linii 
110 kV, jednej w rozwiązaniu napowietrzno-
kablowym a drugiej jako kablowej dla po-
trzeb Elektrowni Ostrołćka C. 

 

3. Umoďliwia sić budowć stacji elektroenerge-
tycznej 400/220/110 kV oraz przebudowć ist-
niejącej stacji elektroenergetycznej 220/110kV 
na stacjć elektroenergetyczną 400/220/110kV, 
a takďe: 

1) budowć linii 2x 400 kV w kierunku Olsz-
tyn, 

2) budowć linii 400 kV w kierunku Ełk, 

3) budowć linii 2x 400 kV w kierunku Stani-
sławów (Miłosna), 

4) budowć linii 2x 400 kV w kierunku Łomďa. 

4. Ustala sić pas technologiczny wzdłuď napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych. Dla 
terenów w pasie technologicznym obowiązu-
ją ustalenia zawarte w §31 dotyczące szcze-
gólnych warunków zagospodarowania tere-
nów. 

5. Dopuszcza sić demontaď istniejących linii 
elektroenergetycznych wraz z ograniczeniem 
lub likwidacją granicy pasa technologiczne-
go. 

§ 19. 

W zakresie telekomunikacji: 

1. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania 
na łącza telefoniczne z istniejących central 
automatycznych w Ostrołćce. 

2. Lokalizacja inwestycji publicznych z zakresu 
łącznoċci publicznej odbywać sić bćdzie na 
warunkach okreċlonych w przepisach odrćb-
nych. 

§ 20. 

W zakresie usuwania odpadów stałych: 

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

2. Ustala sić obowiązek udokumentowania 
przed oddaniem obiektów do uďytkowania 
przyszłego wywozu odpadów stałych i płyn-
nych. 

Rozdział 4 
Ustalenia dla terenów ciągów komunikacyjnych 

§ 21. 

Przyjmuje sić, ďe ulica Łomďyĉska o funkcji dro-
gi głównej krajowej nr 61 oraz ulica Energetycz-
na o funkcji dojazdu, stanową element miejskie-
go układu drogowo – ulicznego i pełnią funkcjć 
ponadlokalną. 
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§ 22. 

Na terenach w obrćbie linii rozgraniczających 
ciągów komunikacyjnych: 

1. Zabezpiecza sić pasy terenu dla urządzeĉ i 
przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej. 

2. Dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ drogo-
wych i urządzeĉ związanych z utrzymaniem i 
obsługą ruchu, a takďe urządzeĉ energetycz-
nych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem 
spełnienia wymagaĉ okreċlonych w przepi-
sach szczególnych dotyczących dróg publicz-
nych. 

3. Zakazuje sić realizacji obiektów budowla-
nych, nie wymienionych w ust. 1 i 2. 

4. Ustala sić obowiązek lokalizowania przez 
zarządców dróg kanałów technologicznych w 
pasie drogowym przy okazji budowy i prze-
budowy dróg publicznych. 

§ 23. 

Zasady parkowania: 

1. Dla zabudowy mieszkaniowo usługowej  
1 MU – minimum 2 miejsca parkingowe. 

2. Dla terenów dla lokowania lokalnych i po-
nadlokalnych urządzeĉ elektroenergetycz-
nych w tym stacji i linii elektroenergetycz-
nych 1 IN oraz dla terenów zabudowy pro-
dukcyjno – techniczno – usługowej 1-2 PTU- 
20 stanowisk/100 zatrudnionych. 

3. Dopuszcza sić bilansowanie miejsc parkin-
gowych dla wićkszej iloċci działek inwesty-
cyjnych i wspólną ich budowć, o ile dojċcie z 
działki inwestycyjnej do miejsc parkingowych 
nie przekracza 300m. 

Rozdział 5 
Ustalenia dla poszczególnych  

jednostek terenowych 

§ 24. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 MU – tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej 

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej jest: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z usługami wbudowanymi oraz budyn-
kami usługowymi towarzyszącymi zabu-
dowie mieszkaniowej. 

2. Warunkiem wprowadzenia usług na teren 
MU jest nieuciąďliwoċć usług dla zabudowy 
mieszkaniowej. 

3. Zakazuje sić wprowadzania innego prze-
znaczenia na ten obszar. 

4. Zasady zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

– w odległoċci minimum 6 m od linii 
rozgraniczających drogi, 

– z ominićciem pasa technologicznego 
wzdłuď napowietrznych linii elektro-
energetycznych 110 kV o szerokoċci 
po 19m od osi linii, 

2) w obszarze pasa technologicznego nie 
dopuszcza sić lokalizacji obiektów na 
stały oraz czasowy pobyt ludzi za wyjąt-
kiem prowadzenia prac związanych z 
budową, przebudową i modernizacją i 
eksploatacją linii elektroenergetycznych. 

3) wysokoċć zabudowy – maksymalnie 
12m. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
MU dopuszcza sić prowadzenie elektro-
energetycznych linii kablowych i napo-
wietrznych. 

6. Zasady kształtowania działek i zabudowy na 
działkach z uwzglćdnieniem ustaleĉ zawar-
tych w § 7 i § 11 niniejszej uchwały. 

7. W zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

8. W zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia z rozdziału 3. 

9. W zakresie układu komunikacji: 

– obowiązują ustalenia ogólne z rozdzia-
łu 4, 

– obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdo-
wej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1 KUD. 

10. Obowiązują ustalenia zawarte w § 12 doty-
czące dopuszczalnego poziomu hałasu. 

§ 25. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-2 PTU – tereny zabudowy 
produkcyjno – techniczno - usługowej  

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej jest zabudowa produkcyjna  
(rozumiana równieď jako produkcja energii), 
zabudowa magazynowa, zabudowa usług 
technicznych i warsztatowych oraz obsługi 
transportu. 

2. Zakazuje sić wprowadzania innego przezna-
czenia na ten obszar. 
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3. Zasady zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie 
okreċla sić, 

2) wysokoċć zabudowy – maksymalnie 25m, 
ograniczenie to nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu łącznoċci publicz-
nej, 

3) dopuszcza sić obudowć urządzeĉ i obiek-
tów technicznych przekraczających wyso-
koċć 25m, 

4) w obszarze pasa technologicznego nie 
dopuszcza sić lokalizacji obiektów na stały 
oraz czasowy pobyt ludzi za wyjątkiem 
prowadzenia prac związanych z budową, 
przebudową, modernizacją, eksploatacją i 
obsługą stacji i linii elektroenergetycz-
nych.  

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
PTU dopuszcza sić prowadzenie elektroener-
getycznych linii kablowych i napowietrznych.  

5. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
obowiązują ustalenia zawarte w § 7 i § 11. 

6. W zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

7. W zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia z rozdziału 3. 

8. W zakresie układu komunikacji: 

– obowiązują ustalenia ogólne z rozdziału 4, 

– na teren objćty planem, ustala sić dojazd z 
ul. Energetycznej poprzez istniejące zjaz-
dy, 

– komunikacja wewnćtrzna po terenie ozna-
czonym na rysunku planu PTU na zasadzie 
dróg wewnćtrznych o szerokoċciach wy-
nikających z technologii obsługi urządzeĉ 
energetycznych. 

9. Obowiązują ustalenia zawarte w § 12 doty-
czące dopuszczalnego poziomu hałasu. 

§ 26. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 IN – tereny dla lokowania 
lokalnych i ponadlokalnych urządzeĉ elektro-
energetycznych w tym stacjii linii elektroenerge-
tycznych 

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej jest obsługa lokalnych oraz ponad-
lokalnych potrzeb związanych z zasilaniem w 
energić elektryczną. 

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

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu IN 
dopuszcza sić: 

1) prowadzenie elektroenergetycznych linii 
kablowych i napowietrznych, 

2) lokalizowanie lokalnych i ponadlokalnych 
urządzeĉ elektroenergetycznych, 

3) lokalizowanie zespołów słuďących do prze-
twarzania i rozdziału albo tylko do rozdzia-
łu, tworząc wćzeł w, urządzeĉ energii elek-
trycznej sieci elektroenergetycznej 

4) lokalizowanie obiektów technicznych. 

4. Zasady zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie 
okreċla sić, 

2) wysokoċć zabudowy – maksymalnie 25m, 
ograniczenie to nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu łącznoċci publicznej 
oraz urządzeĉ i obiektów technicznych, 

3) dopuszcza sić obudowć urządzeĉ i obiek-
tów technicznych przekraczających wyso-
koċć 25m, 

4) W obszarze pasa technologicznego nie 
dopuszcza sić lokalizacji obiektów na stały 
oraz czasowy pobyt ludzi za wyjątkiem 
prowadzenia prac związanych z budową, 
przebudową, modernizacją, eksploatacją i 
obsługą stacji i linii elektroenergetycz-
nych. 

5. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

6. W zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

7. W zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiązują ustalenia z rozdziału 3. 

8. W zakresie układu komunikacji: 

– obowiązują ustalenia ogólne z rozdziału 4, 

– na teren objćty planem, ustala sić dojazd z 
ul. Energetycznej poprzez istniejący zjazd, 
przy czym parametry zjazdu muszą być 
dostosowane do technologii transportu 
urządzeĉ, 

– komunikacja wewnćtrzna po terenie ozna-
czonym na rysunku planu IN na zasadzie 
dróg wewnćtrznych o szerokoċciach i 
geometrii wynikających z technologii ob-
sługi urządzeĉ energetycznych. 

9. Obowiązują ustalenia zawarte w § 12 doty-
czące dopuszczalnego poziomu hałasu. 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41370 – Poz. 6143 
 

§ 27. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-2 ZP – tereny zieleni publicz-
nej urządzonej  

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej są parki. 

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

3. Zasady zagospodarowania: 

1) nakazuje sić wprowadzanie zieleni wyso-
kiej z zastosowaniem gatunków rodzi-
mych, 

2) dopuszcza sić lokalizowanie ċcieďek, pla-
cyków, miejsc do siedzenia, 

3) dopuszcza sić prowadzenie elektroenerge-
tycznych linii kablowych i napowietrznych; 

4) zakazuje sić lokalizowania obiektów bu-
dowlanych;  

4. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

5. W zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

§ 28. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 RZN – tereny rolne i zieleni 
naturalnej 

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej są tereny rolne i zieleni niskiej nie 
urządzonej. 

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

3. Zasady zagospodarowania: 

1) zachowanie dotychczasowego uďytkowa-
nia, 

2) utrzymanie i ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych - starorzeczy i łćgów, 

3) utrzymanie i kontynuowanie gospodarki 
rolnej, a na obszarach Natura 2000 - go-
spodarki pastwiskowo-łąkarskiej, celem 
zapobiegania sukcesji roċlinnoċci krzewia-
stej i drzewiastej na obecnych uďytkach 
zielonych, 

4) na obszarach Natura 2000 wyklucza sić in-
tensyfikacjć produkcji rolnej prowadzącą 
do zwićkszenia zuďycia nawozów sztucz-
nych i chemicznych ċrodków ochrony ro-
ċlin, 

 

5) moďliwoċć wprowadzania na tym obsza-
rze ċcieďek pieszych, rowerowych, aranďa-
cji miejsc odpoczynku, itp., 

6) dopuszcza sić prowadzenie elektroenerge-
tycznych linii kablowych i napowietrznych, 

7) zakazuje sić lokalizowania obiektów bu-
dowlanych, za wyjątkiem elementów linii 
elektroenergetycznych, 

4. W zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
obowiązują ustalenia zawarte w § 10. 

§ 29. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 ZW – tereny zieleni nad-
rzecznej, rzek i zbiorników wodnych  

1. Przeznaczeniem podstawowym jednostki 
terenowej są tereny zieleni nadrzecznej, rzek i 
zbiorników wodnych. 

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

3. Dopuszcza sić prowadzenie elektroenerge-
tycznych linii kablowych i napowietrznych. 

4. Ustala sić realizacjć zieleni nadrzecznej jako 
wielko - i drobnoprzestrzennych systemów 
powiązaĉ przyrodniczych w dolinie rzeki Na-
rew. 

5. Zakazuje sić lokalizowania obiektów budow-
lanych, za wyjątkiem elementów linii elektro-
energetycznych. 

6. W zakresie ochrony ċrodowiska obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

§ 30. 

Dla jednostki terenowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem K – tereny dróg publicznych 

1. Ustala sić przebiegi i szerokoċci w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych w po-
dziale na: 

1) ulice dojazdowe - oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1-2 KUD o szerokoċci w 
liniach rozgraniczających 10m, 

2) dojazdy - oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1KD o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających 10m.  

2. Dopuszcza sić lokalizacjć linii elektroenerge-
tycznych 

3. Na etapie eksploatacji linii elektroenerge-
tycznych dopuszcza sić prowadzenie robót 
remontowo-modernizacyjnych. 
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4. Dopuszcza sić lokalizacjć infrastruktury tech-

nicznej. 

5. Obowiązują ustalenia zawarte w § 12 doty-
czące dopuszczalnego poziomu hałasu. 

§ 31. 

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów  

Dla pasa technologicznego związanego z prze-
biegiem napowietrznej linii wysokiego napićcia, 
ustala sić nastćpujące warunki: 

1. Szerokoċć pasa technologicznego: 

1) dla linii 400 kV po 35m w obie strony od 
osi linii energetycznej, 

2) dla linii 220 kV po 35m w obie strony od 
osi linii energetycznej, 

3) dla linii 110 kV po 19m w obie strony od 
osi linii energetycznej.  

2. Zakaz lokalizowania obiektów przeznaczo-
nych na stały oraz czasowy pobyt ludzi za 
wyjątkiem prowadzenia prac związanych z 
budową, przebudową, modernizacją, eks-
ploatacją i obsługą stacji i linii elektroener-
getycznych. 

3. Naleďy zapewnić dojazd i dostćp do linii 
oraz słupów zlokalizowanych na terenie pa-
sa technologicznego. 

4. Dopuszcza sić prowadzenie nadziemnych i 
podziemnych linii sieciowych infrastruktury 
technicznej. 

5. Warunki zagospodarowania terenu oraz 
lokalizacjć wszelkich obiektów naleďy 
uzgadniać z Właċcicielem linii. 

6. Zakazuje sić tworzenia hałd, nasypów oraz 
sadzenia roċlinnoċci wysokiej pod linią i w 
odległoċci 5,50m od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu fazowego (w ċwietle 
koron) dla linii 220 kV i w odległoċci 6,50m 
od rzutu poziomego skrajnego przewodu 
fazowego (w ċwietle koron) dla linii 400 kV. 

7. Teren w pasie technologicznym linii nie 
moďe być kwalifikowany jako teren związa-
ny z działalnoċcią gospodarczą (przesyło-
wą) Właċciciela linii. 

8. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w 
obrćbie pasa technologicznego linii i w jego 
najbliďszym sąsiedztwie powinny być za-
opiniowane przez Właċciciela linii. 

 

 

 

9. W pasie technologicznym linii zakazuje sić 
lokalizowania budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne poďarowo, stacji paliw i 
stref zagroďonych wybuchem oraz farm 
wiatrowych. Lokalizacja w/w budowli i 
okreċlenie stref zagroďonych wybuchem w 
sąsiedztwie pasa technologicznego linii 
wymaga dodatkowych uzgodnieĉ z Właċci-
cielem linii. 

10. Dopuszcza sić ewentualną budowć elektro-
energetycznych linii wielotorowych, wielo-
napićciowych po trasie istniejącej linii elek-
troenergetycznej. Obecnie istniejąca linia 
elektroenergetyczna zostanie w takim przy-
padku poddana rozbiórce przed realizacją 
nowych linii. Dopuszcza sić takďe odbudo-
wć, rozbudowć, przebudowć i nadbudowć 
istniejącej linii oraz linii, które w przyszłoċci 
zostaną ewentualnie wybudowane na jej 
miejscu. Realizacja inwestycji po trasie ist-
niejącej linii nie wyłącza moďliwoċci roz-
mieszczenia słupów oraz podziemnych, na-
ziemnych lub nadziemnych obiektów i 
urządzeĉ niezbćdnych do korzystania z linii 
w innych niď dotychczasowe miejscach. 

Dział III 
Rozdział 6 

Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 32. 

W związku z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wysokoċć stawki procentowej, słuďą-
cej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci związanego z uchwale-
niem planu wynosi – 5%. 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

§ 33. 

Na obszarze objćtym planem tracą moc ustale-
nia „Zmiany Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Ostrołćki w zakre-
sie jednostek strukturalnych B1 I, B1 II i B3 II 
(czćċć północna) rejonu „Wojciechowice”, 
uchwalonego uchwałą nr 105/XVI/2003 Rady 
Miasta Ostrołćki z dnia 3 grudnia 2003r.  

§ 34. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczćtych przed dniem wejċcia w 
ďycie niniejszego planu, a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41372 – Poz. 6143 
 

§ 35. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz pu-
blikacji na stronie internetowej Urzćdu Miasta 
Ostrołćki. 

 

 

 

§ 36. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Pre-
zydentowi Miasta Ostrołćki. 

§ 37. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrołćki: 

Dariusz Maciak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 153/XIV/2011 

Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 6 pačdziernika 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia II” w Ostrołćce był 
wyłoďony do publicznego wglądu w dniach od 20 lipca 2011r. do 18 sierpnia 2011r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 17 sierpnia 2011r. w Urzćdzie Miasta Ostrołćki. Nikt z 
przybyłych na dyskusjć nie wniósł uwag do ustaleĉ projektu planu. 

W okresie wyłoďenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie nie krótszym niď 14 dni od 
dnia zakoĉczenia okresu wyłoďenia planu tj. do dnia 2 pačdziernika 2011r. uwagi nie zostały wniesione. 

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

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 153/XIV/2011 

Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 6 pačdziernika 2011r. 

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

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

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

nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) Rada Miasta Ostrołćki rozstrzyga, co nastćpuje: 

1. Wskazuje sić nastćpujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych miasta oraz zasady ich finansowania: 

1.1. Sposób realizacji inwestycji. 

Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadaĉ własnych miasta odbywać sić bćdzie poprzez tryb za-
mówieĉ publicznych. Zadania powinny zostać uwzglćdnione w wieloletnim planie inwestycyjnym. 
1) Inwestycje komunikacyjne – bezpoċrednie przygotowanie, realizacjć i obsługć finansowania re-

alizują właċciwe jednostki organizacyjne. 

2) Inwestycje zaopatrzenia w wodć i kanalizacjć – bezpoċrednie przygotowanie, realizacja i finan-
sowanie naleďy do Ostrołćckiego Przedsićbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostro-
łćce. 

1.2. Zasady finansowania inwestycji: 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać sić bćdzie poprzez: 

1) wydatki z budďetu miasta; 
2) finansowanie i współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, poprzez budďet miasta w ramach 

m.in.: 

a) finansowanie inwestycji drogowych; 

b) dotacji samorządu województwa; 
c) datacji unijnych; 

d) datacji i poďyczek z funduszu celowego; 

e) innych kredytów i poďyczek bankowych; 

f) innych ċrodków zewnćtrznych; 
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne. 

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

 


