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UCHWAŁA NR 332/XLVI/09 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska 
Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 

Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;  

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413), zgodnie z uchwał>  
Nr 140/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomcy z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwala siC, co nastCpuje: 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Stwierdza siC, ce ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 

miasta Łomca (rejon ulic: Wojska Polskiego, PoznaMskiej i projektowanej ulicy stanowi>cej 

przedłucenie ulicy Meblowej) s> zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łomcy” uchwalonego uchwał> Nr 195/XXXIV/00 Rady 

Miejskiej Łomcy z dnia 11 paadziernika 2000 r. i zmienion> uchwałami Rady Miejskiej Łomcy: 

Nr 473/LXXIII/06 z dnia 25 paadziernika 2006 r., Nr 136/XXIII/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz 

Nr 141/XXIV/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.  

2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci miasta Łomca 

(rejon ulic: Wojska Polskiego, PoznaMskiej i projektowanej ulicy stanowi>cej przedłucenie ulicy 

Meblowej), zwany dalej planem, składaj>cy siC z ustaleM zawartych w niniejszej uchwale  

i rysunku planu w skali 1:2000 stanowi>cego zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 130 ha połocony pomiCdzy ulicami: Wojska 

Polskiego, PoznaMsk> (połoconymi poza granicami planu) i ulic> projektowan> stanowi>c> 
przedłucenie ulicy Meblowej i objCtej planem.  

§ 2. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały s> równiec:  

1) zał>cznik Nr 2 – dotycz>cy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

2) zał>cznik Nr 3 – dotycz>cy sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych Miasta Łomca oraz zasad ich 

finansowania.  

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) linii rozgraniczaj>cej - nalecy przez to rozumieć liniC oddzielaj>c> tereny o rócnych funkcjach 

lub rócnych zasadach zagospodarowania;  
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2) granicach terenów pod budowC wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – nalecy przez 

to rozumieć granice okreWlaj>ce tereny, na których mog> być lokalizowane 

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć 
Wciana budynku;  

4) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to rozumieć inne nic podstawowe rodzaje 

przeznaczenia, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe;  

6) terenie - nalecy przez to rozumieć powierzchniC l>dow> lub wodn> o okreWlonym 

przeznaczeniu, wyznaczon> na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

7) obszarze - nalecy przez to rozumieć cał> powierzchniC objCt> planem lub powierzchniC 
obejmuj>c> wiCcej nic jeden teren, o którym mowa w pkt 6 o podobnej lub identycznej funkcji 

okreWlonej w ustaleniach niniejszej uchwały;  

8) obiektach ucytecznoWci publicznej – nalecy przez to rozumieć budynki przeznaczone na 

potrzeby administracji, kultury, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, turystyki, sportu, 

Wwiadczenia usług pocztowych i kurierskich oraz telekomunikacyjnych, mieszkalnictwa 

zbiorowego oraz inne ogólnodostCpne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych 

funkcji, w tym takce budynki biurowe i socjalne;  

9) obiektach i urz>dzeniach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć obiekty i urz>dzenia WciWle 

zwi>zane z prawidłowym funkcjonowaniem zabudowy na terenie okreWlonym liniami 

rozgraniczaj>cymi;  

10) usługach ponadpodstawowych - nalecy przez to rozumieć funkcje usługowe o zasiCgu 

ponadlokalnym;  

11) wielkopowierzchniowych obiektach handlowych - nalecy przez to rozumieć budynek lub 

zespół budynków o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m
2
, powi>zanych ze sob> 

funkcjonalnie i technicznie;  

12) powierzchni sprzedacy - nalecy przez to rozumieć tC czCWć ogólnodostCpnej powierzchni 

obiektu handlowego stanowi>cego całoWć techniczno-ucytkow>, przeznaczonego do sprzedacy 

detalicznej, w której odbywa siC bezpoWrednia sprzedac towarów (bez wliczania do niej 

powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza siC 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);  

13) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalecy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC 
powierzchniow> na terenie działki budowlanej, a takce 50 % sumy powierzchni tarasów  

i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic 10 m
2
 urz>dzonych jako stałe trawniki lub 

kwietniki na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC;  

14) zabudowie techniczno – produkcyjnej - nalecy przez to rozumieć obiekty produkcyjne oraz 

obiekty przeznaczone na składowanie i magazynowanie;  

15) strefie technicznej od linii elektroenergetycznych - nalecy przez to rozumieć pas terenu 

okreWlony od osi linii elektroenergetycznej, w którego strefie obowi>zuje zakaz działania 
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dawignic lub urz>dzeM przeładunkowych, takich jak urz>dzenia dawigowo-transportowe, 

maszyny i urz>dzenia do eksploatacji, itp.  

§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest:  

1) ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym terenu lokalizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych;  

2) planistyczne uporz>dkowanie obszaru objCtego planem poprzez okreWlenie zasad z zakresu 

kształtowania przestrzeni, propozycji podziału terenu oraz wyposacenia w infrastrukturC 
techniczn>.  

2. Przedmiotem ustaleM planu s>:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MU;  

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW;  

3) teren usług ponadpodstawowych, w tym rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych, oznaczony na rysunku planu symbolem UCH;  

4) tereny stacji paliw oznaczone na rysunku planu symbolem KS;  

5) tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolem U;  

6) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem 

PU;  

7) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem IT;  

8) teren zieleni urz>dzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;  

9) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD;  

10) teren ci>gu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem CPJ;  

11) tereny ci>gów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolem CP.  

3. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> ustaleniami obowi>zuj>cymi:  

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach zagospodarowania  

z zastrzeceniem § 15 ust. 4;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odniesieniu do nowych budynków lub nowych czCWci 

budynków rozbudowywanych;  

3) granice terenów pod budowC wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.  

4. Oznaczenia graficzne dotycz>ce zawartych w planie orientacyjnych propozycji 

planistycznych:  

1) oznaczenia graficzne wewn>trz linii rozgraniczaj>cych dróg, dotycz>ce elementów drogi,  

w tym jezdni, chodników, zatok i pCtli autobusowych, sposobów rozwi>zaM skrzycowaM dróg;  

2) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz>dzeM infrastruktury technicznej 

(oznaczenia te okreWlaj> ich orientacyjny przebieg do uWciWlenia w projektach budowlanych 

inwestycji). 
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DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE PLANU  

§ 5. Ustalenia niniejszego działu dotycz> całego obszaru objCtego planem, chyba ce ustalenia 

szczegółowe stanowi> inaczej.  

ROZDZIAŁ I 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§ 6. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 1.1U, 1.2U, 1.3U i 1.4U, 7MU, 10MU, 11.1MU  

i 11.2MU, 14 ZP, 18U, 20U, 21MW i 22U ustala siC zakaz lokalizowania przedsiCwziCć 
zaliczanych w przepisach odrCbnych do inwestycji mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko oraz przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. 

Zakaz nie dotyczy urz>dzeM i infrastruktury technicznej.  

2. Na terenach oznaczonych symbolami 6PU, 9U i 12PU ustala siC zakaz lokalizowania 

przedsiCwziCć zaliczanych w przepisach odrCbnych do inwestycji mog>cych zawsze znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko. Zakaz nie dotyczy urz>dzeM i infrastruktury technicznej.  

3. Na pozostałych terenach dopuszcza siC lokalizowanie przedsiCwziCć zaliczanych  

w przepisach odrCbnych do inwestycji mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 

oraz przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko.  

4. PrzedsiCwziCcia mog>ce zawsze i potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 

lokalizowane w bezpoWrednim s>siedztwie zabudowy mieszkaniowej, musz> uwzglCdniać aspekty 

dotycz>ce zdrowia i cycia ludzi.  

5. Na całym obszarze objCtym planem ustala siC zakaz realizacji zabudowy zagrodowej oraz 

budynków inwentarskich i obiektów rolniczych.  

6. Na terenach oznaczonych symbolami 2.1 i 2.2PU oraz 4.1, 4.2 i 4.3PU ustala siC zakaz 

lokalizacji funkcji mieszkaniowej.  

§ 7. 1. W zakresie ochrony Wrodowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustala 

siC:  

1) obowi>zek odprowadzania Wcieków komunalnych ze wszystkich obiektów realizowanych na 

całym obszarze objCtym planem do miejskiej kanalizacji sanitarnej, na warunkach 

uzgodnionych z zarz>dc> sieci;  

2) obowi>zek odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujCtych w szczelne systemy 

kanalizacyjne z powierzchni utwardzonych dojazdów, placów, parkingów, ci>gów pieszych 

oraz dachów do miejskiej kanalizacji deszczowej, na warunkach uzgodnionych z zarz>dc> 
sieci. W przypadku odprowadzania Wcieków deszczowych z terenów naraconych na 

zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, w szczególnoWci z terenów zwi>zanych  

z obsług> komunikacji, w tym stacji paliw oraz parkingów i placów – po oczyszczeniu w taki 

sposób, aby w odpływie zawartoWć zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie była 

wiCksza nic okreWlona w przepisach odrCbnych.  

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala siC:  

1) prowadzona działalnoWć nie moce powodować przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska  

w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego;  
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2) obowi>zek zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci cieplnej lub stosowania ekologicznych 

noWników energii w systemach grzewczych budynków, to jest gazu ziemnego, oleju 

opałowego, energii elektrycznej, paliw stałych o niskiej zawartoWci siarki lub odnawialnych 

aródeł energii.  

3. W zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala siC obowi>zek przestrzegania 

dopuszczalnych norm poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej, podlegaj>cych 

ochronie przed hałasem w trybie przepisów odrCbnych.  

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami ustala siC obowi>zek 

prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrCbnymi zapewniaj>cymi ochronC 
cycia i zdrowia ludzi oraz ochronC Wrodowiska.  

§ 8. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty i obszary objCte form> ochrony 

przyrody.  

§ 9. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego obowi>zuj> ustalenia niniejszej uchwały 

dotycz>ce poszczególnych terenów.  

2. Na całym obszarze objCtym planem ustala siC:  

1) nie ogranicza siC wysokoWci obiektów zwi>zanych z procesem technologicznym realizowanej 

funkcji;  

2) zakaz stosowania dachów asymetrycznych oraz dachów pogr>conych o spadkach połaci 

dachowych wiCkszych nic 10 stopni;  

3) na całym obszarze objCtym planem obiekty budowlane i zwi>zane z nimi urz>dzenia oraz 

ogrodzenia nieruchomoWci nalecy projektować w sposób zharmonizowany w zakresie 

parametrów i gabarytów budynków, zastosowanych materiałów i kolorystyki.  

ROZDZIAŁ II 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

§ 10. 1. Na obszarze objCtym planem znajduje siC Fort nr 4 Kompleks 526 w Łomcy, 

wybudowany w latach 1887-1889, wpisany do rejestru zabytków decyzj> Podlaskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 30 lipca 2001 r. – nr rej. A-24. 

Ochronie konserwatorskiej podlegaj> wały, rowy forteczne, dziedziniec wraz z gruntem  

w granicach działki nr ewidencyjny 30383.  

2. Ustala siC dwie strefy ochrony konserwatorskiej obiektu, o którym mowa w ust. 1:  

1) strefa „A-F” pełnej ochrony konserwatorskiej obejmuj>ca teren Fortu wpisany do rejestru 

zabytków;  

2) strefa „E-F” ochrony konserwatorskiej ekspozycji Fortu wyznaczona ustaleniami planu.  

§ 11. 1.Strefa „A-F” pełnej ochrony konserwatorskiej Fortu obejmuje teren Fortu wpisany do 

rejestru zabytków w granicach działki nr ewidencyjny 30383.  

2. Przedmiotem ochrony s> wały i trawersy, rów forteczny i dziedziniec.  

3. Zasady ochrony:  

1) zachowanie, konserwacja i restauracja zabytkowych struktur ziemnych;  
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2) utrzymanie i pielCgnacja trawiastej nawierzchni obiektów fortecznych;  

3) usuniCcie elementów powoduj>cych obnicenie wartoWci zabytkowej fortu.  

§ 12. 1. Strefa „E-F” ochrony konserwatorskiej ekspozycji Fortu obejmuje otoczenie Fortu  

o szerokoWci zgodnie z rysunkiem planu oraz teren od strony drogi do OstrołCki.  

2. Przedmiotem ochrony jest dawna droga forteczna i widok na zabytek, w tym wgl>dy  

z ulicy Wojska Polskiego lec>cej w ci>gu drogi krajowej nr 61.  

3. Zasady ochrony:  

1) zachowanie drogi fortecznej w jej historycznym przebiegu;  

2) zakaz zabudowy w pasie o szerokoWci 50 m wokół fortu;  

3) ograniczenie wysokoWci i intensywnoWci zabudowy na obszarze od strony ulicy Wojska 

Polskiego.  

§ 13. Na terenie Fortu nr 4, o którym mowa w § 10-12 obowi>zuj> ustalenia, o których mowa 

w § 27 ust. 3  

ROZDZIAŁ III 

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI OGÓLNODOSTĘPNYCH  

§ 14. 1. Na obszarze objCtym planem przestrzeniami ogólnodostCpnymi s> place i przestrzenie 

zwi>zane z usługami ucytecznoWci publicznej oraz słuc>ce imprezom rozrywkowym o charakterze 

masowym, w tym takce zwi>zane z centrum handlowo-usługowym z wielkopowierzchniowymi 

obiektami handlowymi.  

2. Ustala siC zakaz:  

1) stosowania ogrodzeM pełnych i z elementów betonowych;  

2) lokalizowania obiektów tymczasowych.  

3. Ustala siC obowi>zek stosowania ujednoliconych systemów:  

1) oznakowania ulic i placów;  

2) tablic informacyjnych i reklam na budynkach;  

3) reklam wolnostoj>cych i wielkoprzestrzennych, tzw. billboardów;  

4. Obowi>zek, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy dominant przestrzennych w postaci 

istniej>cych kominów, akcentów przestrzennych stanowi>cych obudowC wyznaczonych na 

rysunku planu skrzycowaM dróg oraz elementów reklamowych takich jak pylon, totem, itp.  

5. Ustala siC obowi>zek stosowania takich rozwi>zaM przestrzennych placów, ci>gów 

pieszych, itp., realizowanych przez rócnych inwestorów, które bCd> zharmonizowane w zakresie 

zastosowanych materiałów, kolorystyki, elementów małej architektury i zieleni.  
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ROZDZIAŁ VI 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 15. Ustalenia z zakresu komunikacji:   

1. ObsługC komunikacyjn> zapewniaj>:  

1) istniej>ce ulice układu podstawowego zewnCtrznego: Wojska Polskiego (1KD-G) i PoznaMska 

(2KD-Z) o szerokoWciach w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, połocone poza granicami 

planu oraz ulica Meblowa i jej projektowane przedłucenie (3KD-G) do ulicy PoznaMskiej  

o szerokoWci minimum 35 m w liniach rozgraniczaj>cych, połocona w granicach planu;  

2) drogi układu obsługuj>cego - istniej>ce i projektowane drogi lokalne i dojazdowe: 4KD-L (ok. 

2,572 ha), 5KD-L (ok. 0,984 ha), 6KD-L (ok. 1,439 ha), 7KD-L (ul. Ciepła - ok. 0,776 ha), 

8KD-L (ok. 0,901 ha), 9KD-L (ok. 1,037 ha), 10KD-L (ok. 0,404 ha), 11KD-L (ok. 0,837 ha), 

12KD-D (ok. 0,373 ha), 13KD-D (ok. 0,393 ha), 14KD-D (ul. Studencka - ok. 0,960 ha);  

3) drogi wewnCtrzne;  

4) ci>g pieszo-jezdny (15.1CPJ – ok. 0,074 ha i 15.2CPJ – ok. 0,081 ha) oraz ci>gi piesze 

(16CP,IT – ok. 0,041 ha i 17CP,IT – ok. 0,193 ha).  

2. Ustala siC nastCpuj>ce parametry projektowanych dróg:  

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych:  

a)  ul. Meblowa - 3KD-G - 35 m (ok. 5,675 ha),  

b) drogi lokalne (L) – 17-20 do 28 m,  

c)  drogi dojazdowe (D) i wewnCtrzne – 12 m,  

d) ci>gi piesze i pieszo-jezdny – zgodnie z rysunkiem planu,  

2) szerokoWć jezdni:  

a)  dla dróg klasy G – 2x2 pasy ruchu – szerokoWć obu jezdni – 7 m, z pasem dziel>cym – 5 m,  

b) dla dróg klasy L – 1x2 pasy ruchu – szerokoWć jezdni – 7 m,  

c)  dla dróg klasy D i wewnCtrznych – 1x2 pasy ruchu – szerokoWć jezdni – 5-6 m.  

3. Ustala siC nastCpuj>ce nieprzekraczalne linie zabudowy:  

1) od dróg, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – zgodnie z rysunkiem planu;  

2) od dróg lokalnych (L) i dojazdowych (D) oraz wewnCtrznych – 5 m od istniej>cej lub 

projektowanej linii rozgraniczaj>cej i zgodnie z rysunkiem planu;  

3) od ci>gu pieszo-jezdnego 15.1 i 15.2CPJ – 10 m i od ci>gów pieszych – zgodnie z przepisami 

odrCbnymi.  

4. Ustala siC mocliwoWć lokalnego poszerzenia pasów drogowych w liniach 

rozgraniczaj>cych, np. na zatoki przystanków autobusowych, na rozbudowC lub przebudowC 
skrzycowaM drogowych i zwCcenia pasa drogowego w liniach rozgraniczaj>cych, na etapie 

opracowania projektu budowlanego inwestycji drogowej.  

5. Ustala siC niezbCdne obszary widocznoWci w narocnikach skrzycowaM okreWlone na 

rysunku planu, w których obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich przeszkód ograniczaj>cych 

widocznoWć.  
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6. W liniach rozgraniczaj>cych dróg ustala siC zakaz realizacji obiektów, w tym 

tymczasowych, z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dróg zwi>zanych z ich utrzymaniem, 

infrastruktury technicznej oraz kiosków w okolicach przystanków autobusowych pod warunkiem 

zachowania widocznoWci dla uczestników ruchu drogowego.  

7. Miejsca postojowe (w tym garace) obsługuj>ce projektowan> zabudowC na terenach 

oznaczonych symbolami U, PU i MU nalecy zapewnić na terenie realizowanej inwestycji według 

nastCpuj>cych wskaaników:  

1) dla funkcji usługowych, z wyj>tkiem handlu detalicznego – dwa miejsca postojowe na 100 m
2 

powierzchni ucytkowej usług, jednak nie mniej nic dwa miejsca postojowe;  

2) dla funkcji usługowych handlu detalicznego – trzy miejsca postojowe na 100 m
2
 powierzchni 

ucytkowej usług, jednak nie mniej nic trzy miejsca postojowe.  

8. Dla obiektów usługowych ucytecznoWci publicznej oraz wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych planowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UCH 

nalecy zapewnić miejsca postojowe w liczbie minimum 20 miejsc postojowych na 1000 m
2
 

powierzchni całkowitej obiektu lub obiektów ł>cznie.  

9. Ustala siC zakaz wł>czania dróg wewnCtrznych do dróg układu zewnCtrznego.  

10. Szczegółowe miejsce i warunki wł>czenia dróg wewnCtrznych do projektowanego 

układu drogowego dróg publicznych nalecy uzgodnić z zarz>dc> dróg.  

§ 16. 1. Utrzymuje siC dotychczasowe lokalizacje obiektów i urz>dzeM z zakresu infrastruktury 

technicznej, nie koliduj>ce z ustalonym w planie docelowym zagospodarowaniem poszczególnych 

terenów.  

2. Dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej infrastruktury technicznej koliduj>cej z ustalonym 

w planie docelowym zagospodarowaniem terenów do czasu jej przebudowy lub 

wyeksploatowania.  

3. Projektowane sieci infrastruktury technicznej nalecy lokalizować zgodnie z tras> 
okreWlon> w rozrz>dzie sieci infrastruktury technicznej przedstawionej na rysunku planu.  

4. Dopuszcza siC zmianC trasy projektowanej sieci infrastruktury technicznej pod 

warunkiem, ce zmiana ta nie spowoduje koniecznoWci zmian tras pozostałych sieci 

uwzglCdnionych w rozrz>dzie sieci infrastruktury technicznej.  

5. Zmiana rozrz>du sieci infrastruktury technicznej jest mocliwa pod warunkiem 

opracowania projektu zagospodarowania terenu, którego zmiana dotyczy – z uwzglCdnieniem 

wszystkich sieci istniej>cych, sieci przewidywanych do realizacji (na które wydano pozwolenie na 

budowC lub uzgodniono ich lokalizacjC przez jednostkC koordynuj>c> usytuowanie 

projektowanych sieci) i przewidywanych w planie, po uzgodnieniu z jednostk> koordynuj>c> 
usytuowanie projektowanych sieci.  

6. W pasach drogowych ulic – dróg publicznych – dopuszcza siC lokalizacjC sieci 

infrastruktury technicznej nie uwzglCdnionej w rozrz>dzie, pod warunkiem zachowania priorytetu 

lokalizacji sieci uwzglCdnionych w rozrz>dzie.  

7. Parametry techniczne projektowanych ci>gów infrastruktury technicznej nalecy 

dostosować do przewidywanego pełnego zainwestowania na terenach objCtych ustaleniami planu  

z uwzglCdnieniem istniej>cych i przewidywanych potrzeb na terenie (obszarze) zasilania lub 

obszarze zlewni.  
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8. ObsługC terenów i działek budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej nalecy 

zapewnić w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci i urz>dzenia na warunkach szczegółowych 

okreWlonych przez zarz>dców sieci.  

9. Przedstawiony na rysunku planu przebieg, Wrednice lub inne parametry ci>gów 

projektowanej infrastruktury technicznej maj> charakter informacyjny – do uWciWlenia na etapie 

sporz>dzania projektu budowlanego, zgodnie z warunkami okreWlonymi przez właWciciela lub 

zarz>dcC sieci w dostosowaniu do przewidywanych potrzeb przesyłu mediów w obszarze 

funkcjonalnym (np.: zlewni, obszaru zasilania, itp.).  

10. Ustala siC obowi>zek podł>czenia istniej>cych i projektowanych obiektów do 

niezbCdnych do ich funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej.  

11. Ustala siC zakaz stosowania rozwi>zaM tymczasowych dotycz>cych wyposacenia 

obiektów w infrastrukturC techniczn>.  

12. Dopuszcza siC, bez koniecznoWci zmiany planu, odstCpstwo od przyjCtych w planie 

zasad rozmieszczenia infrastruktury technicznej pod warunkiem opracowania projektu 

zagospodarowania terenu ustalaj>cego nowe zasady rozmieszczenia uzbrojenia w zakresie 

obejmuj>cym odstCpstwo od ustaleM planu. Projekt powinien uwzglCdniać zlokalizowanie 

wszystkich istniej>cych i przewidywanych w planie sieci infrastruktury i być uzgodniony  

z zarz>dcami sieci infrastruktury technicznej, które obejmuje.  

§ 17. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energiC ciepln>. Zaopatrzenie w energiC ciepln> 
przewiduje siC z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych aródeł ciepła z zastosowaniem 

ekologicznych noWników energii w systemach grzewczych budynków, to jest gazu ziemnego, oleju 

opałowego, energii elektrycznej, paliw stałych o niskiej zawartoWci siarki lub odnawialnych aródeł 
energii.  

§ 18. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz Zaopatrzenie w gaz . Ziemny przewiduje siC  
z istniej>cej magistralnej sieci gazowej Wredniego ciWnienia Dn250 w ul. Wojska Polskiego oraz  

z istniej>cej sieci magistralnej Dn225 w ul. PoznaMskiej za pomoc> sieci rozdzielczych 

przedstawionych na rysunku planu.  

§ 19. Ustalenia z zakresu odprowadzania Wcieków komunalnych:   

1. Odprowadzanie Wcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej doprowadzaj>cej Wcieki 

do miejskiej oczyszczalni Wcieków znajduj>cej siC poza granicami planu.  

2. Dla zlewni z obszarów 1U, 2PU, 4PU ustala siC nowe ci>gi sieci kanalizacyjnych.  

3. Dla pozostałych terenów planuje siC wykorzystanie istniej>cych sieci kanalizacji 

sanitarnej pod warunkiem rozdziału sieci ogólnospławnej i dostosowania ich do parametrów 

technicznych stosownie do zainwestowania terenu, zgodnie z wymogami § 16.  

4. Dopuszcza siC odst>pienie od wymogu ust. 3, jeceli stan techniczny tych sieci nie 

zapewnia opłacalnoWci ich rewitalizacji lub stan prawny uniemocliwia wykonanie rewitalizacji  

w przewidywanym terminie realizacji podstawowego zamierzenia inwestycyjnego. W takim 

przypadku nalecy odprowadzenie Wcieków wykonać w oparciu o sieci projektowane na warunkach 

uzyskanych u zarz>dców sieci.  

§ 20. Odprowadzanie Wcieków przemysłowych - ustala siC, ce Wcieki technologiczne przed 

zrzutem do odbiornika wymagaj> oczyszczenia wstCpnego z zanieczyszczeM przemysłowych  
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w urz>dzeniach oczyszczaj>cych znajduj>cych siC w granicach działek, do których inwestor 

posiada tytuł prawny, niezalecnie od dalszego sposobu oczyszczania, zgodnie z przepisami 

odrCbnymi.  

§ 21. Ustalenia z zakresu odprowadzania wód deszczowych i opadowych:  

1. Na obszarze objCtym planem wydzielono 5 zlewni posiadaj>cych istniej>ce wyloty do 

odbiornika jakim jest rzeka Łomcyczka znajduj>ca siC poza granicami planu:  

1) zlewnia nr 1 obsługuj>ca obszary 1U, 2PU, 4PU i teren 5U z wylotem Dn 1400;  

2) zlewnia nr 2 obsługuj>ca tereny 6PU, 7MU i 8KS z wylotem Dn 600;  

3) zlewnia nr 3 obsługuj>ca tereny 3IT, 14ZP, 9U, 10MU z wylotem Dn 600;  

4) zlewnia nr 4 obsługuj>ca tereny 11.2MU, 12PU, 13UCH, 15PU, 16PU, 17KS, 19.1PU, 20U  

z wylotem Dn 1000;  

5) zlewnia nr 5 obsługuj>ca tereny 11.1MU, 18.2U, 19.2U, 21MW i 22U z wylotem Dn 600.  

2. Zlewnia nr 1 jest jedyn> zlewni>, dla której planuje siC przył>czenie nowych sieci 

kanalizacji deszczowej. Nalecy wyposacyć j> u wylotu w urz>dzenia oczyszczania Wcieków 

deszczowych, dla których proponuje siC lokalizacjC u zbiegu ulic 5KD-L i PoznaMskiej, oznaczon> 
na rysunku planu symbolem SEP1.  

3. Pozostałe zlewnie s> zlewniami istniej>cymi, które wymagaj> przystosowania do 

nowoplanowanych zamierzeM inwestycyjnych. Ze wzglCdu na zainwestowanie dopuszcza siC 
wykorzystanie istniej>cych sieci pod warunkiem rozdziału sieci ogólnospławnej i dostosowania 

ich do wymaganych parametrów technicznych, zgodnie z wymogami §16.  

4. Ze zlewni istniej>cych, zlewnie nr 2, 3 i 5 wyposacone s> w urz>dzenia oczyszczania 

Wcieków. Natomiast zlewnia nr 4 wymagać bCdzie zainstalowania osadnika i separatora 

ropopochodnych na kanale zrzutowym, którego wielkoWć bCdzie wynikała z obci>cenia 

hydraulicznego po zbilansowaniu z działkami zainwestowanymi (proponowana lokalizacja na 

działce 30627/142 w miejscu istniej>cego piaskownika – oznaczenie na planie - SEP2).  

5. Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (odprowadzane z dróg, parkingów 

obiektów handlowych, usługowych i innych obszarów zanieczyszczonych) nalecy oczyWcić  
w stopniu okreWlonym w przepisach odrCbnych.  

6. Wody deszczowe o małym stopniu zanieczyszczenia, z terenów zieleni urz>dzonej, 

ci>gów pieszych, rowerowych, dachów oraz innych powierzchni o małym stopniu 

zanieczyszczenia, mog> być odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub bezpoWrednio do gruntu.  

7. Kanały deszczowe nalecy lokalizować w pasie drogowym.  

8. Dopuszcza siC odst>pienie od wymogu ust. 3, jeceli stan techniczny tych sieci nie 

zapewnia opłacalnoWci ich rewitalizacji lub stan prawny uniemocliwia wykonanie rewitalizacji  

w przewidywanym terminie realizacji podstawowego zamierzenia inwestycyjnego. W takim 

przypadku nalecy odprowadzenie Wcieków wykonać w oparciu o sieci projektowane na warunkach 

uzyskanych u zarz>dców sieci.  

§ 22. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodC:  
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1. Zaopatrzenie w wodC przewiduje siC z miejskiej sieci wodoci>gowej Dn 150 

przebiegaj>cej wzdłuc ul. Wojska Polskiego i Dn 150 przebiegaj>cej wzdłuc ul. PoznaMskiej.  

2. Dopuszcza siC zasilanie z własnych ujCć wody lub z ujCć innych podmiotów pod 

warunkiem spełnienia przez te podmioty wymagaM w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodC, 
okreWlonych w przepisach odrCbnych.  

3. Dopuszcza siC korzystanie z wód powierzchniowych, opadowych lub podziemnych 

czerpanych z pierwszej warstwy wodonoWnej do celów zwi>zanych z utrzymaniem zieleni  

i potrzeb gospodarczych w zakresie okreWlonym przepisami odrCbnymi lub jako ujCcie 

tymczasowe w okresie prowadzenia robót budowlanych.  

4. Dopuszcza siC budowC ujCć czerpi>cych wodC z drugiej i trzeciej warstwy wodonoWnej 

dla potrzeb awaryjnych, zwi>zanych z obronnoWci> kraju, zbiorowego zaopatrzenia w wodC i dla 

potrzeb usługowych w przypadku, gdy woda z miejskiej sieci wodoci>gowej nie spełnia 

wymogów przedsiCbiorstwa usługowego pod wzglCdem iloWci lub jakoWci, na warunkach 

okreWlonych przez organ administracji wydaj>cy pozwolenia wodno-prawne.  

5. Sieć wodoci>gow> nalecy lokalizować poza pasami jezdnymi dróg.  

6. Zaopatrzenie w wodC do celów przeciwpocarowych przewiduje siC z istniej>cej  

i projektowanej sieci wodoci>gowej za pomoc> hydrantów nadziemnych i podziemnych – 

stosownie do funkcji terenu.  

§ 23. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:  

1. Znajduj>ce siC na terenie objCtym planem napowietrzne linie elektroenergetyczne WN-

110kV relacji GPZ Łomca 1 ÷ GPZ Łomca 2 i OstrołCka ÷ GPZ Łomca 1 oraz stacje 

transformatorowe 15/0,4 kV napowietrzne i wnCtrzowe przeznacza siC do zachowania.  

2. Dla napowietrznych linii WN110 kV ustala siC strefy techniczne po 19 m w obie strony 

od osi tych linii.  

3. W strefach, o których mowa w ust.2 ustala siC:  

1) zakaz lokalizacji zabudowy oraz sadzenia drzew;  

2) obowi>zek dokonania odpowiednich obostrzeM i uziemieM;  

3) obowi>zek uzgadniania z zarz>dc> sieci projektów zagospodarowania tych terenów w zakresie 

dostCpu do elementów linii.  

4. Napowietrzn> liniC SN-15 kV „PoznaMska” zasilan> z GPZ Łomca 1, biegn>c> wzdłuc 
linii WN110 kV, relacji GPZ Łomca 1 ÷ GPZ Łomca 2, w kierunku ul. Wojska Polskiego nalecy 

pozostawić z zachowaniem strefy technicznej po 7 m w obie strony od jej osi.  

5. W strefie, o której mowa w ust.4 ustala siC:  

1) zakaz lokalizacji zabudowy oraz sadzenia drzew;  

2) obowi>zek dokonania odpowiednich obostrzeM i uziemieM;  

3) obowi>zek uzgadniania z zarz>dc> sieci projektów zagospodarowania tych terenów w zakresie 

dostCpu do elementów linii.  

6. Dopuszcza siC przebudowC napowietrznej linii SN-15kV „PoznaMska”, o której mowa  

w ust.4, na liniC kablow> pod warunkiem:  
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1) wykonania powi>zania kablowego SN-15 kV tej linii z rozdzielni> GPZ Łomca 2;  

2) przebudowy zasileM istniej>cych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, słupowych i wnCtrzowej 

stacji 15/0,4kV FADOM, zasilanych obecnie z tej linii.  

7. W przypadku przebudowy linii, o której mowa w ust. 4, 5 i 6 na liniC kablow>, liniC 
zabudowy stanowić bCdzie linia strefy technicznej linii WN 110kV na odcinku dokonanej 

przebudowy.  

8. Do zasilania istniej>cych i projektowanych obiektów budowlanych na terenie objCtym 

planem nalecy wykorzystać istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV napowietrzne  

i wnCtrzowe.  

9. Ustala siC obowi>zek, w razie potrzeb, zachowania rezerwy terenu pod budowC 
kontenerowych b>da słupowych stacji transformatorowych dla potrzeb zabudowy okreWlonej 

odrCbnymi projektami zagospodarowania na poszczególnych terenach.  

10. Zasilanie dodatkowych stacji, o których mowa w ust.8, po stronie SN przewiduje siC:  

1) poprzez rozbudowC istniej>cych linii kablowych SN-15 kV znajduj>cych siC poza granicami 

planu, po przeciwnej stronie ul. Wojska Polskiego;  

2) z istniej>cej lub przebudowanej na liniC kablow> linii SN-15kV „PoznaMska”;  

3) z nowych linii kablowych SN-15 kV wyprowadzonych z GPZ Łomca 2.  

11. Dopuszcza siC przebudowC istniej>cych linii kablowych SN i nN i napowietrznych linii 

nN na warunkach wydanych przez ich zarz>dców zgodnie z projektami zagospodarowania 

poszczególnych terenów.  

12. Ustala siC obowi>zek zachowania rezerwy terenu w ci>gach komunikacji 

ogólnodostCpnej pod elektroenergetyczne kablowe linie SN i nN w projektach zagospodarowania 

poszczególnych terenów w celu realizacji ustaleM, o których mowa w ust. 6, 10 i 11.  

13. Przewiduje siC oWwietlenie uliczne istniej>cych i projektowanych ci>gów 

komunikacyjnych ogólnodostCpnych poprzez przebudowC i rozbudowC istniej>cych sieci 

napowietrznych oraz budowC nowych linii kablowych na warunkach okreWlonych przez ich 

zarz>dców.  

14. Projektowane na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13UCH obiekty 

nalecy zasilić, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarz>dcC sieci, dwoma niezalecnymi liniami 

kablowymi SN-15kV, z GPZ Łomca 2.  

15. Konstrukcje wsporcze wczeWniej zdemontowanych linii napowietrznych SN-15kV i nN-

0,4kV przeznaczone s> do demontacu na etapie realizacji ustaleM planu na poszczególnych 

terenach.  

§ 24. Ustalenia z zakresu telekomunikacji i telewizji kablowej:  

1. Znajduj>ce siC na terenie objCtym planem kable doziemne i kanalizacje teletechniczne  

i telekomunikacyjne, doziemne kable Wwiatłowodowe i telekomunikacyjne linie napowietrzne 

wraz z przył>czami abonenckimi nalecy zachować lub w razie kolizji z planowan> zabudow> 
przebudować w uzgodnieniu i na warunkach operatorów tych sieci w celu zapewnienia ł>cznoWci 

telefonicznej i przesyłu sygnału telewizyjnego dla obecnych i przyszłych właWcicieli terenów, 

zgodnie z wystCpuj>cym w tym zakresie zapotrzebowaniem.  
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2. Dla potrzeb obiektów znajduj>cych siC na obszarze objCtym planem nalecy realizować 
telekomunikacyjne sieci abonenckie i ogólnodostCpnych automatów telefonicznych oraz telewizji 

kablowej, jako podziemne układane bezpoWrednio w ziemi lub w kanalizacji kablowej.  

3. Nalecy umocliwić realizacjC sieci telekomunikacyjnej i telewizji kablowej wspólnie, po 

tych samych trasach w ogólnodostCpnych ci>gach komunikacyjnych istniej>cej i planowanej 

zabudowy.  

4. Zakłada siC dopuszczenie rócnych operatorów sieci telekomunikacyjnych i telewizji 

kablowej.  

5. Ustala siC obowi>zek udostCpnienia terenu pod budowC sieci telekomunikacyjnych  

i telewizji kablowej.  

6. Na całym obszarze objCtym planem ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych masztów 

urz>dzeM nadawczo-odbiorczych.  

§ 25. W zakresie usuwania odpadów komunalnych ustala siC:  

1. obowi>zek usuwania odpadów za poWrednictwem wyspecjalizowanych słucb.  

2. dopuszczenie wyznaczania, wspólnego dla kilku obiektów budowlanych lub działek, 

miejsca na pojemniki do wstCpnej selekcji odpadów, pod warunkiem zapewnienia dostCpu  

z terenów komunikacji publicznej.  

ROZDZIAŁ V 

ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  

§ 26. 1. Przed realizacj> funkcji okreWlonych dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1.1U, 1.2U, 1.4U i 18U oraz obszarze 4PU wskazane jest przeprowadzenie scalenia 

nieruchomoWci w trybie przepisów odrCbnych lub na zasadzie wzajemnej wymiany pomiCdzy 

właWcicielami.  

2. Warunki podziału terenów, o których mowa w ust.1:  

1) wydzielona działka powinna mieć powierzchniC niezbCdn> dla okreWlonego zmierzenia 

inwestycyjnego z uwzglCdnieniem wskaanika powierzchni biologicznie czynnej terenu oraz 

liczby miejsc postojowych;  

2) ustala siC obowi>zek zapewnienia dostCpu do drogi publicznej umocliwiaj>cego wykonanie 

zjazdu z tej drogi lub poprzez drogC wewnCtrzn> oraz zaopatrzenia w infrastrukturC techniczn> 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w niniejszej uchwale;  

3) wydzielenie działki pod pierwsz> na danym terenie inwestycjC powinno być poprzedzone 

opracowaniem koncepcji podziału całego terenu z uwzglCdnieniem ustaleM pkt 1 i 2.  

DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE – ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, PRZEZNACZENIE 

TERENÓW, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  

ROZDZIAŁ I 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLEM U  

§ 27. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.1U (ok. 3,992 ha), 1.2U (ok. 1,399 

ha), 1.3U (ok. 5,844 ha) i 1.4U (ok. 2,968 ha), 9U (ok. 3,160 ha), 18U (ok. 5,599 ha), 19.2U (ok. 
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2,004 ha), 20U (ok. 2,427 ha) i 22U (ok. 0,639 ha) przeznacza siC pod zabudowC usługow> wraz  

z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi.  

2. Zabudowa usługowa, o której mowa w ust. 1 obejmuje obiekty ucytecznoWci publicznej, 

w tym handlu z obiektami o powierzchni sprzedacy do 2000 m
2
.  

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.1U, 1.2U, 1.3U i 1.4U obowi>zuj> ustalenia § 10 

- 12 oraz nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  

1) ustala siC, ce podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowa z zakresu 

turystyki, gastronomii i handlu;  

2) ustala siC obowi>zek realizacji elewacji frontowych budynków od strony ulicy Wojska 

Polskiego na terenach 1.1U i 1.2U;  

3) zagospodarowanie na cele ucytkowe Fortu nr 4 na terenie strefy A-F pełnej ochrony 

konserwatorskiej Fortu wymaga posiadania przez jego właWciciela:  

a)  dokumentacji konserwatorskiej okreWlaj>cej stan zachowania Fortu i mocliwoWci jego 

adaptacji, z uwzglCdnieniem historycznej funkcji i wartoWci zabytku,  

b) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich, 

okreWlaj>cego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazuj>cego niezbCdne do 

zastosowania materiały i technologie,  

c)  uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania 

Fortu oraz dalszego korzystania z zabytku, z uwzglCdnieniem wyeksponowania jego 

wartoWci;  

4) wykorzystanie i adaptacja istniej>cych na terenie Fortu obiektów, ewentualnie budowa nowych 

oraz nowe zagospodarowanie obejmuj>ce komunikacjC, zieleM, zabudowC, mał> architekturC i 
detal architektoniczny nalecy dostosować do historycznego układu przestrzennego Fortu, w 

zakresie sytuacji, skali, gabarytów, kształtowania form architektonicznych i zastosowanych 

materiałów – na podstawie uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu 

zagospodarowania;  

5) w strefie E-F ochrony konserwatorskiej ekspozycji Fortu ustala siC:  

a)  obowi>zek zachowania drogi fortecznej, oznaczonej na rysunku planu symbolami 15.1CPJ 

i 15.2CPJ, w jej historycznym przebiegu jako ci>gu pieszego lub pieszo-jezdnego,  

b) zakaz zabudowy w pasie 50 m wokół Fortu,  

c)  maksymalna powierzchnia zabudowy budynku lub budynków ł>cznie na poszczególnych 

terenach dla kacdej inwestycji oddzielnie – do 30 %,  

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50 % powierzchni terenu,  

e)  maksymalna wysokoWć budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych i nie wiCcej nic 8 m 

ponad istniej>cy poziom terenu oraz 10 m do kalenicy dachu w przypadku realizacji 

dachów o których mowa w punkcie f,  

f)  w przypadku realizacji ostatniej kondygnacji w formie poddasza ucytkowego, ustala siC 
obowi>zek stosowania dachów wielospadowych lub dwuspadowych symetrycznych o k>cie 

nachylenia połaci dachowych od 20 stopni do 40 stopni,  

g) ustala siC obowi>zek stosowania pokrycia dachów materiałem ceglasto-czerwonych  

i grafitowych,  
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h) lokalizacja realizowanej zabudowy powinna uwzglCdnić wgl>d na Fort od strony ulicy 

Wojska Polskiego w sposób eksponuj>cy jego walory przestrzenne i krajobrazowe,  

i) ustala siC zakaz budowy pełnych ogrodzeM, ogrodzeM z elementów betonowych  

i o wysokoWci powycej 1,80 m,  

j) ustala siC zakaz lokalizacji reklamy wielkoformatowej wolnostoj>cej, umieszczanej na 

budynkach i na ogrodzeniach. Dopuszcza siC umieszczanie znaków i innych noWników 

informacji, takich jak tablice, szyldy, pozostaj>cych w funkcjonalnym zwi>zku  

z ucytkownikiem obiektu,  

k) ustala siC zakaz wprowadzania zielni wysokiej;  

6) obsługa komunikacyjna – od dróg 8KD-L i 9KD-L.  

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 9U ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa z zakresu ucytecznoWci publicznej;  

2) dopuszcza siC funkcjonowanie istniej>cej zabudowy produkcyjnej do czasu realizacji 

podstawowego przeznaczenia terenu, z mocliwoWci> przebudowy i remontu istniej>cych 

obiektów;  

3) maksymalna wysokoWć budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych i nie wiCcej nic 8 m ponad 

istniej>cy poziom terenu;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni terenu;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 % powierzchni terenu;  

6) obsługa komunikacyjna – od drogi 4KD-L i dróg wewnCtrznych.  

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 18U ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) ustala siC, ce podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowa ucytecznoWci 

publicznej z zakresu turystyki, sportu, administracji, kultury (Aquapark, park rozrywki);  

2) ustala siC obowi>zek realizacji uprzywilejowanych elewacji frontowych od strony ulicy Wojska 

Polskiego i drogi 7KD-L;  

3) maksymalna wysokoWć budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych i nie wiCcej nic 12 m 

ponad istniej>cy poziom terenu;  

4) ograniczenie wysokoWci nie dotyczy elementów zwi>zanych z technologi> obiektów;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40 % powierzchni terenu;  

6) obsługa komunikacyjna – od drogi 7KD-L i dróg wewnCtrznych;  

7) ustala siC zakaz realizacji zjazdów z ulicy Wojska Polskiego.  

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 19.2U ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) istniej>ce budynki przeznacza siC do dalszego ucytkowania z mocliwoWci> przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy i zmiany funkcji na inn> z zakresu usług, w tym ucytecznoWci 

publicznej;  
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2) maksymalna wysokoWć nowoprojektowanych budynków – do 12 m;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20 % powierzchni nieruchomoWci;  

4) obsługa komunikacyjna – od drogi 14KD-D (ulica Studencka).  

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 20U ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) istniej>ce budynki usługowe przeznacza siC do dalszego ucytkowania z mocliwoWci> 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany funkcji na inn> z zakresu usług ucytecznoWci 

publicznej;  

2) maksymalna wysokoWć istniej>cych i nowoprojektowanych budynków – do 12 m; ograniczenie 

wysokoWci nie dotyczy budynku istniej>cej szkoły wycszej;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25 % powierzchni nieruchomoWci;  

4) obsługa komunikacyjna – od drogi 14KD-D (ulica Studencka) i dróg wewnCtrznych.  

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 22U ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) istniej>ce budynki usługowe przeznacza siC do dalszego ucytkowania z mocliwoWci> 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany funkcji na inn> z zakresu usług;  

2) maksymalna wysokoWć budynków – do 8 m;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20 % powierzchni terenu;  

4) obsługa komunikacyjna – od drogi 14KD-D (ulica Studencka) i dróg wewnCtrznych.  

ROZDZIAŁ II 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLEM PU  

§ 28. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.1PU (ok. 10,594 ha) i 2.2PU  

(ok. 5,979 ha), 4.1 (ok. 7,176 ha), 4.2 (ok. 6,574 ha), 4.3 (ok. 9,765 ha) i 4.4PU (ok. 4,445 ha), 

5PU (ok. 1,923 ha), 6PU (ok. 7,204 ha), 12PU (ok. 4,263 ha), 15PU (ok. 1,494 ha) 16PU  

(ok. 0,751 ha) oraz 19.1PU (ok. 2,365 ha) przeznacza siC pod zabudowC produkcyjno-techniczn>  
i usługow> wraz z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi.  

2. Dla obszarów oznaczonych symbolami 2PU i 4PU, ustala siC nastCpuj>ce zasady 

zabudowy i zagospodarowania:  

1) ustala siC, ce podział terenów na nieruchomoWci przeznaczone pod rócne przedsiCwziCcia 

inwestycyjne jest mocliwy pod warunkiem wydzielenia wewnCtrznych dróg dojazdowych. 

Postulowane miejsca wł>czenia tych dróg do dróg oznaczonych symbolami KD-L okreWlono 

na rysunku planu. Planowan> realizacjC wł>czeM nalecy uzgodnić z zarz>dc> dróg;  

2) minimalna szerokoWć dróg wewnCtrznych, o których mowa w pkt 1 – 12 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, minimalna szerokoWć jezdni - 7 m;  

3) ustala siC obowi>zek realizacji budynków biurowo-administracyjnych od strony dróg 

publicznych;  
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4) istniej>c> na terenie oznaczonym symbolem 4.4PU zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>  
i usługow> przeznacza siC do adaptacji z mocliwoWci> rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany 

funkcji na docelow> produkcyjno – techniczn> i usługow>;  

5) wysokoWć budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, do wysokoWci 12 m od strony elewacji 

frontowej;  

6) ograniczenie wysokoWci nie dotyczy obiektów zwi>zanych z procesem technologicznym 

realizowanej funkcji;  

7) ł>czna powierzchnia zabudowy – do 50 % powierzchni nieruchomoWci;  

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30 %;  

9) na terenach 2.1 i 2.2PU, w odległoWci 50 m od zabytkowego Fortu połoconego na terenie 1.3U, 

ustala siC zakaz zabudowy;  

10) obsługa komunikacyjna terenów:  

a)  2.1PU i 2.2PU – od dróg 4KD-L i 9KD-L oraz dróg wewnCtrznych,  

b) 4.1PU – od dróg 4KD-L, 10KD-L i 11KD-L oraz dróg wewnCtrznych,  

c)  4.2PU – od dróg 4KD-L, 5KD-L, 10KD-L i 11KD-L oraz dróg wewnCtrznych,  

d) 4.3PU – od dróg 5KD-L i 11KD-L oraz dróg wewnCtrznych,  

e)  4.4PU – od ulicy PoznaMskiej oraz dróg wewnCtrznych.  

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 5PU, 6PU, 12PU, 15PU i 16PU ustala siC 
nastCpuj>ce zasady zabudowy i zagospodarowania:  

1) istniej>c> zabudowC produkcyjno-usługow> przeznacza siC do adaptacji z mocliwoWci> 
rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany funkcji na inn> produkcyjno – techniczn> i usługow>;  

2) istniej>c> na terenie oznaczonym symbolem 5PU zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>  
i usługow> przeznacza siC do adaptacji z mocliwoWci> rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany 

funkcji na docelow> produkcyjno – techniczn> i usługow>;  

3) wysokoWć budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, do wysokoWci 12 m od strony elewacji 

frontowej;  

4) ograniczenie wysokoWci nie dotyczy obiektów zwi>zanych z procesem technologicznym 

realizowanej funkcji;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 50 % powierzchni nieruchomoWci;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30 %;  

7) obsługa komunikacyjna terenów:  

a)  5PU – od drogi 5KD-L i 12KD-D. Dopuszcza siC wykorzystanie istniej>cych zjazdów  

z ulicy PoznaMskiej,  

b) 6PU – od drogi 4KD-L, 5KD-L i 12KD-D. Dopuszcza siC wykorzystanie istniej>cych 

zjazdów z ulicy PoznaMskiej,  

c)  12PU – drogami wewnCtrznymi istniej>cym zjazdem od ulicy PoznaMskiej,  

d) 15PU i 16PU – od drogi 6KD-L;  
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8) ustala siC zakaz realizacji nowych zjazdów z ulicy PoznaMskiej.  

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 19.1PU ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) ustala siC, ce podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa produkcyjno-techniczna  

i usługowa;  

2) istniej>ce budynki produkcyjno-usługowe przeznacza siC do dalszego ucytkowania  

z mocliwoWci> przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany funkcji na inn> produkcyjno-

usługow>;  

3) maksymalna wysokoWć budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych i nie wiCcej nic 12 m 

ponad istniej>cy poziom terenu;  

4) ograniczenie wysokoWci nie dotyczy elementów zwi>zanych z technologi> obiektów;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5 % powierzchni terenu;  

6) obsługa komunikacyjna od drogi 6KD-D i 13KD-D.  

ROZDZIAŁ III 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM IT  

§ 29. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3IT (ok. 6,005 ha) przeznacza siC pod 

istniej>c> ciepłowniC miejsk>, wraz z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi, z mocliwoWci> 
budowy nowych obiektów oraz przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektów istniej>cych.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM nadawczo – 

odbiorczych.  

3. Obsługa komunikacyjna od drogi 7KD-L (ul. Ciepła).  

ROZDZIAŁ VI 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLEM MU  

§ 30. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 7MU (ok. 1 ha), 10MU (ok. 0,841 ha) 

oraz 11.1MU (ok. 2,398 ha) i 11.2MU (ok. 1,913 ha) przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniowo-

usługow> wraz z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) na terenie 11.1MU dopuszcza siC dokonywanie wtórnych podziałów istniej>cych działek  

i mocliwoWć realizacji drugiej linii zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zapewnienia 

dojazdu do nowopowstałych działek po tym terenie od strony terenu oznaczonego symbolem 

21MW lub z wykorzystaniem dojazdów istniej>cych na terenach bezpoWrednio do niego 

przylegaj>cych. Dojazd od ulicy PoznaMskiej wymaga zgody zarz>dcy drogi;  

2) na terenach 7MU, 10MU i 11.2MU ustala siC zakaz realizacji drugiej linii zabudowy. 

Dopuszcza siC dokonywanie podziałów geodezyjnych na tych terenach w celu polepszenia 

zagospodarowania poszczególnych działek;  

3) ustala siC, ce powierzchnia nowopowstałej działki nie moce być mniejsza nic 600 m
2
,  

a szerokoWć jej frontu mniejsza nic 20 m;  
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4) maksymalna dopuszczaln> powierzchnia zabudowy - do 40% całkowitej powierzchni działki;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% całkowitej powierzchni działki;  

6) dopuszcza siC ł>czenie zabudowy i realizowanie jej jako blianiaczej lub pierzejowej, to jest 

takiej, która stanowić bCdzie obudowC ulicy PoznaMskiej;  

7) maksymalna wysokoWć budynków - budynek do trzech kondygnacji nadziemnych, do 

wysokoWci 10 m od strony elewacji frontowej;  

8) w przypadku realizacji ostatniej kondygnacji w formie poddasza ucytkowego, ustala siC 
obowi>zek stosowania dachów wielospadowych lub dwuspadowych symetrycznych o k>cie 

nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;  

9) ustala siC zakaz stosowania pokrycia dachów w kolorach zielonych i niebieskich;  

10) istniej>ce budynki mieszkalne jednorodzinne i usługowe przeznacza siC do trwałego 

ucytkowania z mocliwoWci> nadbudowy, przebudowy i rozbudowy;  

11) ustala siC maksymalny poziom posadowienia parteru nowych obiektów 0,5 m ponad 

projektowany poziom terenu bezpoWrednio wokół budynku;  

12) w przypadku przebudowy, rozbudowy oraz budowy budynku nowego zaleca siC ł>czenie 

funkcji gospodarczych i garacy (maksymalnie na 2 samochody) w formC zwart> z budynkiem 

mieszkalnym (podpiwniczenie, rozbudowany parter);  

13) w przypadku braku mocliwoWci realizacji ustaleM zawartych w punkcie 12, dopuszcza siC 
budowC garacy i budynków gospodarczych w ramach powierzchni zabudowy działki zgodnie 

z ponicszymi zasadami:  

a)  garace i budynki gospodarcze nalecy budować wył>cznie jako parterowe, z dachem 

płaskim lub dachem o nachyleniu połaci dachowych jak w budynkach mieszkalnych  

i usługowych,  

b) dopuszcza siC budowC garacy i budynków gospodarczych o ł>cznej powierzchni zabudowy 

do 60 m
2
 w granicach ustalonej w ust. 2 pkt 4 powierzchni zabudowy nieruchomoWci,  

c)  formC architektoniczn>, rozwi>zania kolorystyczne, materiałowe oraz elementy 

wykoMczenia zewnCtrznego garacy i budynków gospodarczych nalecy zharmonizować  
z obiektem podstawowym – budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym,  

d) dopuszcza siC grupowanie budynków garacowych i gospodarczych po granicach 

nieruchomoWci;  

14) obsługa komunikacyjna – tereny 7MU, 10MU i 11.2PU od ulicy PoznaMskiej oraz teren 

11.1MU od ulicy PoznaMskiej i dojazdów wewnCtrznych;  

15) ustala siC zakaz wykonywania nowych zjazdów z ulicy PoznaMskiej.  

ROZDZIAŁ V 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM UCH  

§ 31. 1. Teren oznaczony symbolem 13UCH (ok. 9,206 ha) przeznacza siC pod centrum 

usługowo-handlowe z usługami ucytecznoWci publicznej oraz wielkopowierzchniowymi obiektami 

handlowymi.  
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) wszystkie realizowane obiekty wymagaj> szczególnie starannego i atrakcyjnego traktowania, 

jeWli chodzi o rozwi>zania architektoniczne i materiałowe oraz powi>zania przestrzenne  

i widokowe;  

2) powierzchnia zabudowy – do 60% powierzchni całego terenu;  

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 5% powierzchni całego terenu;  

4) maksymalna wysokoWć obiektów – do 25 m;  

5) ograniczenie wysokoWci, o której mowa w pkt 4 nie dotyczy elementów reklamowych takich 

jak pylon, totem, itp. oraz istniej>cego komina stanowi>cego dominantC przestrzenn>;  

6) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM nadawczo – odbiorczych;  

7) ustala siC zakaz obsługi komunikacyjnej w zakresie dostaw i dojazdu dla klientów centrum od 

strony drogi oznaczonej symbolem 14KD-D (ulica Studencka) oraz poprzez drogC 5 KD-L.  

ROZDZIAŁ VI 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM MW  

§ 32. 1. Teren oznaczony symbolem 21MW (ok. 1,781 ha) przeznacza siC pod istniej>c> 
zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn> wraz zieleni> towarzysz>c> i urz>dzeniami rekreacji 

ogólnodostCpnej oraz obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siC funkcjC usługow> pod warunkiem nie 

powodowania uci>cliwoWci dla przeznaczenia podstawowego - usługi nieuci>cliwe z zakresu 

ucytecznoWci publicznej, w tym słuc>ce realizacji zadaM własnych gminy, miejsc postojowych, 

infrastruktury technicznej, dojWć, dojazdów i elementów małej architektury.  

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala siC nastCpuj>ce zasady zabudowy  

i zagospodarowania:  

1) istniej>c> zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn> przeznacza siC do dalszego ucytkowania  

z mocliwoWci> zmiany funkcji na usługow>, o której mowa w §32 ust. 2;  

2) ustala siC zakaz zwiCkszenia intensywnoWci zabudowy terenu poprzez rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy istniej>cych budynków oraz budowy nowych;  

3) zakaz, o którym mowa w punkcie 2 nie dotyczy rozbudowy zwi>zanej z polepszeniem 

standardu zamieszkania, to jest realizacji wejWć, przedsionków, szybów windowych, itp;  

4) ustala siC mocliwoWć lokalizacji budynków garacowych realizowanych wył>cznie w formie 

zorganizowanych, zwartych zespołów;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25 % powierzchni terenu;  

6) ustala siC zakaz stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków;  

7) zaleca siC zastosowanie detali architektonicznych wpływaj>cych na wzbogacenie formy  

i estetyki budynków.  
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ROZDZIAŁ VII 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁYCH TERENÓW  

§ 33.  

1) tereny oznaczone symbolami 8KS (ok. 0,365 ha) i 17KS (ok. 0,364 ha) przeznacza siC pod 

stacje paliw wraz z towarzysz>cymi usługami;  

2) na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC realizacjC parkingów;  

3) teren oznaczony symbolem 14ZP (ok. 0,360 ha) przeznacza siC pod zieleM urz>dzon>;  

4) na terenie, o którym mowa w ust. 2 dopuszcza siC realizacjC obiektów małej architektury, 

kiosków, wiat przystankowych, itp;  

5) tereny oznaczone symbolami 15.1CPJ (ok. 0,074 ha) i 15.2CPJ (ok. 0,081 ha) przeznacza siC 
pod ci>gi pieszo-jezdne o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu;  

6) tereny oznaczone symbolami 16CP,IT (ok. 0,041 ha) i 17CP,IT (ok. 0,193 ha) przeznacza siC 
pod ci>gi piesze-jezdne z podziemn> infrastruktur> techniczn> o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu.  

DZIAŁ VI 

RZEPISY KOŃCOWE  

§ 34. Ustala siC nastCpuj>ce stawki procentowe słuc>ce naliczeniu jednorazowej opłaty  

z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu:  

1) dla terenów oznaczonych symbolami: U, PU, KS i UCH – w wysokoWci 30 % (słownie: 

trzydzieWci procent);  

2) dla terenów oznaczonych symbolami: IT, MW, MU, KD, CP, CPJ i ZP – w wysokoWci 0 % 

(słownie: zero procent).  

§ 35. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta Łomca.  

§ 36. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej Łomcy 

Wiesław Tadeusz Grzymała 
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Zał>cznik Nr 1 

do uchwały Nr 332/XLVI/09 

Rady Miejskiej Łomcy 

z dnia 24 czerwca  2009 r. 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr 332/XLVI/09 

Rady Miejskiej Łomcy 

z dnia 24 czerwca  2009 r. 

 
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie 
ulicy Meblowej) 

1. Rada Miejska Łomcy, po zapoznaniu siC z nieuwzglCdnionymi przez Prezydenta Miasta 

uwagami, wniesionymi do projektu planu po okresie jego pierwszego wyłocenia do publicznego 

wgl>du w terminie od 31.12.2008 r. do 23.01.2009 r., w całoWci podtrzymuje stanowisko zawarte 

w zarz>dzeniu Nr 19/09 Prezydenta Miasta Łomca z dnia 24 lutego 2009 r. (podczas drugiego 

wyłocenia, w terminie od 14.04.2009 r. do 05. 05. 2009 r. i w ci>gu 14 dni po okresie wyłocenia – 

uwag nie wniesiono). 

2. Ostatecznie uwagi nieuwzglCdnione dotycz>: 

1) przebiegu projektowanych dróg publicznych oznaczonych symbolami 4KD-L, 5KD-L i oraz 

przedłucenia ulicy Meblowej, 

2) lokalizacji stacji paliw na terenie 17KS, 

3) przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem 18.2U na działalnoWć rekreacyjn>. 

 

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr 332/XLVI/09 

Rady Miejskiej Łomcy 

z dnia 24 czerwca  2009 r. 

 

Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasady ich finansowania  

I. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci miasta Łomca (rejon 

ulic: Wojska Polskiego, PoznaMskiej i projektowanej ulicy stanowi>cej przedłucenie ulicy 

Meblowej) przewiduje realizacjC nastCpuj>cych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. budowC dróg, 

2. budowC sieci wodoci>gowej, 

3. budowC kanalizacji sanitarnej, 

4. budowC kanalizacji deszczowej, 

5. budowC sieci gazowej, 

6. budowC sieci ciepłowniczej, 

7. budowC sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych, 

8. budowC sieci i urz>dzeM teletechnicznych. 
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II. Zasady nabycia i realizacji przez Miasto Łomca terenów przeznaczonych w planie na 

cele publiczne: 

Wykup gruntów pod drogi publiczne – ze Wrodków własnych Miasta. Przebudowa 

istniej>cych dróg i budowa nowych odbywać siC bCdzie ze Wrodków własnych Miasta oraz 

Wrodków przedsiCbiorców korzystaj>cych z dróg, w tym ze Wrodków inwestora realizowane 

bCd>: przebudowa ul. Ciepłej (7KD-L), budowa drogi 13KD-D, budowa przedłucenia  

ul. Ciepłej do ulicy PoznaMskiej (6KD-L i 5KD-L). Przewiduje siC takce wykorzystanie 

Wrodków z UE. 

III. Zasady realizacji infrastruktury technicznej 

1. sieć wodoci>gowa i sieć kanalizacji sanitarnej - Wrodki własne zarz>dcy sieci, Miasta  

i inwestora, 

2. sieć kanalizacji deszczowej - Wrodki własne Miasta i inwestora, 

3. sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, sieci  

i urz>dzenia teletechniczne - realizacja przez poszczególnych zarz>dców sieci na 

podstawie przepisów odrCbnych ze Wrodków własnych poszczególnych zarz>dców 

sieci i inwestora. 

Przewiduje siC takce wykorzystanie Wrodków z UE. 

 

 
1 6 0 5   

UCHWAŁA NR 333/XLVI/09 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY 

z dnia  24 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic:  
Kard. S. Wyszyńskiego, Gen. W. Sikorskiego i Zawadzkiej) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,  

poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327;  

Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, 

poz. 1413), zgodnie z uchwał> Nr 116/XXI/03 Rady Miejskiej Łomcy z dnia 29 paadziernika 

2003 r., uchwala siC, co nastCpuje: 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Stwierdza siC, ce ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czCWci miasta Łomca w rejonie ulic: Kard. S. WyszyMskiego, Gen. W. Sikorskiego i Zawadzkiej 

s> zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 


