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UCHWAŁA Nr LXIX/402/10 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej. 

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 póŝ-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝniejszymi zmianami;) w związku z uchwa-
łą nr XXXIII/177/08 Rady Miejskiej w Płońsku z 
dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Płońsk dla obszaru połoşonego w Płońsku przy 
ul. Przemysłowej oraz stwierdzając zgodność pla-
nu ze „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 
przyjćtym uchwałą nr XLVII/32/2002 z dnia 5 wrze-
śnia 2002r. Rada Miejska w Płońsku uchwala, co 
nastćpuje: 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Płońsk dla obszaru połoşonego w Płońsku 
przy ul. Przemysłowej, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objćtego ustaleniami planu, o 
których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku 
planu sporządzonego w skali 1:1000, stanowią-
cym integralną czćść niniejszej uchwały, ozna-
czoną jako załączniki nr 1. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 

1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu wniesionych w 
okresie wyłoşenia do publicznego wglądu - 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy - stanowiące załącznik nr 3 
do uchwały; 

4. Przedmiot planu stanowią zagadnienia okre-
ślone w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003r. 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) froncie działki - naleşy przez to rozumieć 
czćść działki, która przylega do drogi, z której 
odbywa sić główny wjazd lub wejście na 
działkć; 

2) istniejącej zabudowie - naleşy przez to rozu-
mieć istniejące budynki, obiekty, na które zo-
stały wydane decyzje administracyjne (po-
zwolenia na budowć); 

3) linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mieć granice pomićdzy terenami o róşnym 
sposobie zagospodarowania lub róşnym 
przeznaczeniu podstawowym i róşnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie, przed które nie moşe być wysu-
nićte lico zewnćtrznej nadziemnej ściany 
wznoszonego budynku z dopuszczeniem 
zgodnego z obowiązującymi przepisami wy-
sunićcia przed nie na głćbokość do 1,5m 
gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zada-
szeń nad wejściami, pochylni i schodów ze-
wnćtrznych; 

5) nośniku reklamy - naleşy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, zawierające po-
wierzchnić przeznaczoną do eksponowania 
reklamy; 

6) obszarze - naleşy przez to rozumieć obszar 
objćty ustaleniami planu, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

7) planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, bćdące przedmiotem niniej-
szej uchwały, określone w § 1 uchwały; 

8) powierzchni zabudowy - naleşy przez to ro-
zumieć powierzchnić działki lub terenu zajćtą 
przez rzuty poziome wszystkich budynków w 
ich obrysie zewnćtrznym; 
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9) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje 
sić za dominujące na danym terenie; 

10) przeznaczeniu uzupełniającym - naleşy przez 
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, w sposób 
określony w ustaleniach planu; 

11) przepisach odrćbnych - naleşy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

12) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć ry-
sunek wykonany na mapie w skali 1:1000, 
określony w § 1 ust. 2; 

13) szyldzie reklamowym - naleşy przez to rozu-
mieć nośnik reklamowy podający nazwć fir-
my znajdującej sić w budynku, na którym 
szyld reklamowy jest zainstalowany; 

14) terenie - naleşy przez to rozumieć teren ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi i symbolem przeznaczenia oznaczony 
według zasad określonych w § 3 ust. 3 
uchwały; 

15) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

16) usługach - naleşy przez to rozumieć działal-
ność prowadzoną w obiektach wolnostoją-
cych lub lokalach uşytkowych wbudowanych, 
której celem jest zaspokojenie potrzeb ludno-
ści, a nie wytwarzanie bezpośrednio meto-
dami przemysłowymi dóbr materialnych, z 
wykluczeniem usług uciąşliwych; 

17) usługach uciąşliwych - naleşy przez to rozu-
mieć wszelką działalność lub obiekty, które 
mogą powodować zanieczyszczenia środowi-
ska, w tym usługi i obiekty zaliczane do 
przedsićwzićć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko jest obligatoryjny; 

18) wskaŝniku intensywności zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych, mierzonych w obrysie zewnćtrznym, 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na kaş-
dej działce połoşonej w danym terenie i po-
wierzchni tej działki; 

19) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozu-
mieć wymiar pionowy zabudowy mierzonej 
od poziomu terenu rodzimego do najwyşej 
połoşonej górnej powierzchni przekrycia; 

 

§ 3. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objćtego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

4) oznaczenia porządkowe - cyfrowe i literowe 
terenów 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 maj ą wyłącznie charakter 
informacyjny. 

3. Dla kaşdego terenu ustala sić przeznaczenie 
zapisane w jednej z nastćpujących postaci: 

1) X -jedno przeznaczenie podstawowe; 

2) cyfry arabskie określają numery wyznaczo-
nych terenów na rysunku planu, dla których 
sformułowano odrćbne ustalenia planu. 

§ 4. 

Ustala sić nastćpujące symbole określające w 
planie podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania terenów: 

1) P - tereny zabudowy produkcyjnej; 

§ 5. 

Ustala sić nastćpujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, zawarte w ustale-
niach szczegółowych terenów; 

2) zakaz stosowania do wykończenia elewacji 
budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu 
siding; 

3) zakaz stosowania kontrastów kolorystycznych 
elewacji, dachów i detali architektonicznych w 
barwach: niebieski -şółty, czerwony-niebieski, 
czerwony-zielony, zielony-niebieski, şółty - zie-
lony; 

4) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zakaz umieszczania wolnostojących nośników 
reklamowych; 

6) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i szyl-
dów reklamowych na ogrodzeniach od strony 
dróg i przestrzeni publicznych; 

7) dopuszcza sić lokalizowanie nośników rekla-
mowych na budynkach pod warunkiem, şe ich 
łączna powierzchnia nie zajmie wićcej niş 10% 
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powierzchni łącznej wszystkich elewacji dane-
go budynku; 

8) dopuszcza sić lokalizowanie szyldów reklamo-
wych na budynkach pod warunkiem, şe mak-
symalna powierzchnia jednego szyldu rekla-
mowego wyniesie - 0,12m2 oraz ich łączna po-
wierzchnia na danym budynku nie zajmie wić-
cej niş 1% powierzchni elewacji budynku, na 
którym są zlokalizowane; 

9) pozostałe ustalenia dotyczące kształtowania 
ładu przestrzennego zostały zawarte w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów oraz w §8 dotyczącym zasad ochrony kra-
jobrazu i dziedzictwa kulturowego; 

§ 6. 

Ustala sić zasady kształtowania zabudowy i spo-
sobów zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć budynków na dział-
kach budowlanych bezpośrednio przy granicy; 

2) odległość zabudowy od linii rozgraniczającej 
dróg wewnćtrznych, nieoznaczonych na rysun-
ku planu min. 5,0m; 

3) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania urządzenia i uşytkowania 
terenu ustala sić, şe do czasu zagospodarowa-
nia terenów zgodnie z niniejszym planem, 
obowiązuje ich wykorzystanie w sposób do-
tychczasowy; 

4) pozostałe ustalenia dotyczące zasad kształto-
wania zabudowy i sposobów zagospodarowa-
nia terenu zawarte zostały w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów; 

§ 7. 

Ustala sić zasady i warunki podziału nieruchomo-
ści: 

1) w przypadku istniejących nierównoległych i 
nieprostopadłych podziałów działek do układu 
drogowego moşliwość zachowania dotychcza-
sowego kąta dla nowo tworzonych działek; 

2) nowe działki budowlane na terenach podlega-
jących podziałowi powinny mieć powierzchnić 
i kształt umoşliwiający ich prawidłowe zago-
spodarowanie, zapewnioną dostćpność komu-
nikacyjną do kaşdej działki zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi; 

3) parametry działek budowlanych określone w 
niniejszej uchwale nie dotyczą urządzeń infra-
struktury technicznej oraz powstających w wy-
niku regulacji stanu prawnego, której celem nie 
jest wydzielenie działek budowlanych, lecz po-
prawa warunków istniejącego zagospodaro-
wania; 

4) pozostałe ustalenia dotyczące zasad i warun-
ków łączenia i podziału nieruchomości zawarte 
zostały w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów. 

§ 8. 

Ustala sić zasady ochrony środowiska przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1) Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące zasady ochrony środowiska oraz ochro-
ny przyrody: 

a) dla działek budowlanych minimalną po-
wierzchnić biologicznie czynną, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla poszczegól-
nych terenów; 

b) utrzymanie wszystkich form zieleni urzą-
dzonej i naturalnej, w ramach moşliwości, 
ze szczególnym uwzglćdnieniem terenów 
zieleni naturalnej i parkowej; 

c) zakaz składowania odpadów, czasowe gro-
madzenie odpadów wytwarzanych na ob-
szarze planu zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

d) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływania 
na środowisko jest obligatoryjne lub mogą-
cych wymagać sporządzenia takiego raportu 
w rozumieniu przepisów odrćbnych, z wy-
jątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej; 

§ 9. 

Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej 

1) W zakresie lokalizacji urządzeń sieciowych in-
frastruktury technicznej: 

a) plan dopuszcza budowć i modernizacjć sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej w 
uzgodnieniu z właścicielem sieci w oparciu 
o przepisy odrćbne i oznaczonych symbo-
lem graficznym: 

- deszczowe kolektory kanalizacyjne - kd; 

- napowietrzne linie elektroenergetyczne 
wysokiego i średniego napićcia; 

2) Ustala sić zasady uzbrojenia terenu w sieci 
infrastruktury technicznej: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz urzą-
dzenia z nimi związane naleşy lokalizować w 
sposób podporządkowany określonej w 
planie funkcji terenu i nie kolidujący z pla-
nowaną zabudową, 
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b) połoşenie i parametry techniczne sieci pod-
legaj ą uszczegółowieniu w projektach bu-
dowlanych, 

c) infrastruktura techniczna powinna być sytu-
owana z zachowaniem odległości pomićdzy 
poszczególnymi sieciami, z moşliwością 
uszczegółowienia w projektach budowla-
nych, 

d) w pasach drogowych planowanych dróg 
wewnćtrznych nieokreślonych na rysunku 
planu sieci infrastruktury technicznej lokali-
zować zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

e) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej 
uşytku powszechnego naleşy projektować i 
budować uwzglćdniając potrzeby określonej 
w planie zabudowy oraz potrzeby zabudowy 
na terenach przyległych nie objćtych pla-
nem, a wskazanych w studium jako tereny 
inwestycyjne (potencjalni uşytkownicy sie-
ci), 

f) przyłącza nieruchomości do ciągów ulicz-
nych sieci infrastruktury technicznej powin-
ny, w granicach pasa drogowego wyzna-
czonego liniami rozgraniczającymi, przebie-
gać prostopadle do osi podłuşnej ulicy; w 
technicznie uzasadnionych wypadkach do-
puszcza sić przebieg skośny pod kątem nie 
mniejszym niş 450, do osi podłuşnej ulicy, o 
ile nie utrudni to przyłączenia do sieci ulicz-
nej nieruchomości sąsiednich, 

g) w przypadku konieczności przeprowadzenia 
tranzytowych sieci infrastruktury technicznej 
nie pokazanych na rysunku planu wykona-
nie ich nie bćdzie sprzeczne z ustaleniami 
planu pod warunkiem, şe ich przebieg nie 
bćdzie kolidował z istniejącą i planowana 
zabudową, 

h) stacje transformatorowe mogą być lokali-
zowane w granicach planu pod warunkiem 
nie naruszenia wynikających z niniejszego 
planu przepisów odrćbnych oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenów są-
siednich - uszczegółowienie w projekcie bu-
dowlanym, 

3) W zakresie zaopatrzenia w wodć, ustala sić: 

a) zasilanie w wodć z wodociągu z sieci roz-
dzielczej zlokalizowanej wzdłuş istniejących 
dróg; 

b) jako podstawć do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sys-
temu wodociągowego naleşy przyjąć obo-
wiązujące programy; 

c) przy realizacji nowych ujćć i sieci wodocią-
gowych, w obszarze planu, obowiązuje za-
pewnienie przeciwpoşarowego zaopatrzenia 
wodnego w zakresie ŝródeł zaopatrzenia i 
sieci hydrantów nadziemnych; 

d) nakaz podłączania nowych odbiorców do 
sieci wodociągowej po jej wybudowaniu; 

4) W zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych oraz wód opadowych, ustala sić: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do 
układu kanalizacyjnego; 

b) moşliwość utrzymania rozwiązań indywidu-
alnych do czasu objćcia poszczególnych te-
renów siecią kanalizacyjną; 

c) jako podstawć do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy ukła-
du kanalizacji ściekowej naleşy przyjąć 
obowiązujące programy; 

d) nakaz podłączania nowych odbiorców do 
sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu; 

e) zakaz odprowadzania wód opadowych za-
nieczyszczonych produktami organicznymi, 
ropopochodnymi i mineralnymi do ciągów 
kanalizacji deszczowej, do wód otwartych i 
do gruntu bez uprzedniego podczyszczenia; 

f) nakaz odprowadzania nadmiaru wód desz-
czowych, przekraczających swoją ilością 
chłonność gruntu, do sieci kanalizacji desz-
czowej. 

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sić: 

a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za po-
średnictwem istniejącej sieci; 

b) budowć nowych gazociągów zgodnie z 
wymogami przepisów odrćbnych w uzgod-
nieniu z właściwym zakładem gazowniczym; 

c) jako podstawć do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci 
gazowej naleşy przyjąć obowiązujące pro-
gramy; 

d) szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od 
strony ulicy) winny być lokalizowane w linii 
ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządzającym sie-
cią gazową 

6) W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną, 
ustala sić: 

a) utrzymanie istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej; 

b) utrzymanie podstawowego ŝródła zasilania 
w energić elektryczną; 
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c) zasilanie odbiorców w energić elektryczną 
za pośrednictwem istniejących i nowopro-
jektowanych stacji transformatorowych; 

d) moşliwość przebudowy istniejących sieci 
elektroenergetycznych na warunkach okre-
ślonych przez właściwy zakład energetycz-
ny; 

e) budowć nowych słupowych stacji transfor-
matorowych w liniach rozgraniczających 
dróg w lokalizacji i ilości, które określi wy-
magane opracowanie branşowe; 

f) dla stacji transformatorowych i linii elektro-
energetycznych zakłada sić wymóg zapew-
nienia niezbćdnego dostćpu dla ich budowy 
i eksploatacji; 

g) utrzymanie korytarza wolnego od budyn-
ków o charakterze chronionym określonych 
w przepisach odrćbnych o szerokości po 
7,5m od osi linii napowietrznej 15 kV, jako 
strefa oddziaływania pól elektromagnetycz-
nych; nie dotyczy kablowych linii elektro-
energetycznych; 

7) W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala sić: 

a) moşliwość zaopatrzenia z lokalnych ŝródeł 
ciepła zgodnie z przepisami odrćbnymi przy 
wykorzystaniu urządzeń o wysokim pozio-
mie czystości emisji; 

b) moşliwość zaopatrzenia w ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej; 

8) W zakresie telekomunikacji, ustala sić: 

a) obsługć przez dotychczas funkcjonujące au-
tomatyczne centrale telefoniczne oraz przez 
magistralć światłowodową; 

b) budowć sieci telekomunikacyjnej naleşy re-
alizować w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez dysponenta sieci; 

c) zakaz lokalizacji masztów telefonii komór-
kowej. 

9) W zakresie gospodarki odpadami, ustala sić; 

a) obsługć zgodnie z gospodarką określoną w 
Planie Gospodarki Odpadami i z przepisami 
odrćbnymi. 

b) w przypadku powstawania, zwłaszcza w za-
kładach przemysłowych, odpadów z grupy 
niebezpiecznych, które ze wzglćdu na po-
chodzenie, skład chemiczny, biologiczny 
bądŝ inne właściwości mogą stanowić za-
groşenie dla ludzi bądŝ środowiska, obowią-
zuje czasowe ich przechowywanie w szczel-
nych pojemnikach na terenie własnej nieru-
chomości, po czym transportowanie do za-

kładów przetwórczych, a czćści nie nadające 
sić do wykorzystania - na miejsca składo-
wania specjalnie dla tych odpadów wyzna-
czone. 

§ 10. 

Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji: 

1) Przy wyznaczaniu dróg wewnćtrznych, nie-
oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje 
minimalna szerokość 8m; 

2) W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych 
lub postojowych na danej nieruchomości usta-
la sić nastćpujące wielkości: 

a) zabudowa produkcyjna - minimum 3 sta-
nowiska na 10 zatrudnionych 

b) dla wyşej wymienionej funkcji obowiązuje 
zapewnienie dodatkowego miejsca posto-
jowego dla osoby niepełnosprawnej. 

Rozdział 2  
Przepisy szczegółowe 

§ 11. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1P ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa pro-
dukcyjna; 

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakresie 
jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 85% 
powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 10% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 2,5; 

d) wysokość zabudowy do 16 m, przy czym 
max 3 kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze uşytkowe, określona wysokość 
nie dotyczy obiektów takich jak kominy, 
maszty, silosy i inne obiekty i urządzenia 
towarzyszące, których wysokość wynika z 
wymogów techniczno-konstrukcyjnych, 
jednak nie wićcej niş 20 m, 

e) dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych od 20°do 
40°; 
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f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosować odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu uzupełniającym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym; 

b) wysokość zabudowy do 8m, przy czym 
max. 2 kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze uşytkowe; 

c) dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie 
pochylenia połaci dachowych od 20  
do 40°; 

d) w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c naleşy sto-
sować odpowiednio w ramach dokonywa-
nej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomości 
i parametrów działki budowlanej obowiązują: 

a) powierzchnia działki nie mniejsza niş 
3000m2, 

b) szerokość frontu działki nie mniejsza niş 
30mb; 

c) kąt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala sić: 

a) obsługć terenu 1P z drogi KDL zlokalizo-
wanej poza obszarem objćtym planem; 

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjaz-
dów do układu komunikacyjnego 

c) moşliwość wyznaczania dróg wewnćtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych ustala sić minimum 3 miejsca posto-
jowe na 10 zatrudnionych oraz obowiązuje 
zapewnienie dodatkowego miejsca posto-
jowego dla osoby niepełnosprawnej; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić: 

a) dopuszcza sić lokalizacjć budynków na 
działkach budowlanych bezpośrednio przy 
granicy; 

b) ustala sić lokalizacjć ogrodzeń frontowych 
działek zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
dróg wyznaczonych planem, dopuszcza sić 
ich wycofanie nie wićcej niş 1,5m w głąb 
działki w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych oraz w przypadku konieczno-
ści ominićcia istniejących przeszkód (np. 
drzew, urządzeń infrastruktury technicznej 
itp.); 

c) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przć-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

d) wysokość ogrodzeń do 1,8m, mierząc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują odpowiednie ustalenia zawarte w § 9; 

10) w czćści terenu IP zlokalizowana jest linia 
elektroenergetyczna 15kV ze strefą ograni-
czonego uşytkowania o szerokości o 7,5m od 
osi linii; 

11) wartość stawki procentowej słuşącej nalicze-
niu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

Rozdział 3  
Przepisy końcowe 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Płońsk. 

§ 13. 

1. W związku ze wzrostem wartości nieruchomo-
ści w wyniku uchwalenia planu, ustanawia sić 
opłatć z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści. 

2. Wartość stawki procentowej słuşącej naliczaniu 
opłaty określa sić w ustaleniach szczegóło-
wych. 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXIX/402/10 

Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 30 marca 2010r. 

 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoşonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku przyjmuje nastćpujące rozstrzygnićcia w spra-
wie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru połoşonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej: 

Projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoşonego w 
Płońsku przy ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został dwukrotnie wyłoşony 
do publicznego wglądu w dniach od 31sierpnia 2009r. do 28 września 2009r. oraz w dniach od 7 grudnia 
2009r. do 6 stycznia 2010r. 

W wyznaczonych terminach składania uwag - do dnia 16 paŝdziernika 2009r. w przypadku pierwszego wyło-
şenia do publicznego wglądu wpłynćła jedna uwaga, która została rozpatrzona pozytywnie, natomiast do 
dnia 26 stycznia 2010r. w przypadku drugiego wyłoşenia do publicznego wglądu nie wpłynćła şadna uwaga. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 
Zygmunt Aleksandrowicz 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXIX/402/10 

Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 30 marca 2010r. 

 
 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Płońsku dotyczące sposobu realizacji  
oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoşonego w Płońsku  
przy ul. Przemysłowej dla wybranych obszarów miasta Płońsk 

 
 
W obszarze opracowania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru połoşonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej nie wystćpują inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej z zakresu zadań własnych miasta Płońska. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 
Zygmunt Aleksandrowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


