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UCHWAŁA Nr 589/LXXII/2010 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 30 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu „Łużycka” w Ostrołęce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w 
zwiņzku z uchwałņ nr 152/XXV/2007 Rady Miasta 
Ostrołňki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
„ŁuŐycka”, Rada Miasta Ostrołňki, stwierdziwszy 
zgodnoŌń z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrołňki, przyjňtym uchwałņ nr 
567/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołňki z dnia  
24 czerwca 2010r., uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „ŁuŐycka”, zwany dalej 
planem, który obejmowań bňdzie działki nr: 
30312/1, 30312/12 oraz czňŌń działki 30312/21 i 
30276/3. 

§ 2. 

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

2. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņce za-
łņcznik nr 2, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiņce załņcznik nr 3. 

3. Przedmiotem planu sņ ustalenia zgodne z 
wymaganiami zawartymi w art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

 

§ 3. 

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

§ 4. 

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

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania tj. granice jednostek tere-
nowych, o których mowa w § 3, 

2) oznaczenia literowe rodzajów podstawo-
wego przeznaczenia terenu, o których 
mowa w § 6, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 pełniņ funkcjň informa-
cyjnņ. 

§ 5. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej, 

2. planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treŌci przepisu nie wynika inaczej, 

3. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały, 

4. przepisach szczególnych lub odrňbnych - 
naleŐy przez to rozumień inne przepisy poza 
ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

5. jednostce terenowej – naleŐy przez to ro-
zumień teren o okreŌlonym przeznaczeniu 
lub o odrňbnych zasadach zagospodarowa-
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nia, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi, 

6. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie jednostki tere-
nowej ustalone w planie, 

7. maksymalnym wskaŎniku powierzchni za-
budowanej – naleŐy przez to rozumień naj-
wiňkszņ nieprzekraczalnņ wartoŌń stosunku 
łņcznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków istniejņcych i projektowanych na 
działce lub w jednostce terenowej do po-
wierzchni całkowitej tej działki lub tej jed-
nostki, 

8. urzņdzeniach infrastruktury technicznej – 
naleŐy przez to rozumień zlokalizowane pod 
ziemiņ, na ziemi lub nad ziemiņ przewody i 
urzņdzenia sieci wodociņgowej, kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomuni-
kacyjnej, z wyłņczeniem przyłņczy do bu-
dynków, 

9. minimalnym wskaŎniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ dopuszczalnņ powierzchniň te-
renu biologicznie czynnego (zdefiniowane-
go w rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dań budynki i ich usytuowanie) na działce 
lub w jednostce terenowej, wyraŐonņ w 
stosunku procentowym odpowiednio do 
powierzchni tej działki lub powierzchni tej 
jednostki terenowej, 

10. maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalny pionowy 
wymiar budynku w metrach, mierzony od 
poziomu terenu przy najniŐej połoŐonym 
wejŌciu do budynku (nie bňdņcym wyłņcz-
nie wejŌciem do pomieszczeŊ gospodar-
czych lub technicznych) do najwyŐej poło-
Őonej krawňdzi dachu (kalenicy) lub punktu 
zbiegu połaci dachowych, pomocniczo wy-
sokoŌń zabudowy moŐe teŐ byń okreŌlona 
liczbņ kondygnacji nadziemnych budynku, 

11. liniach zabudowy nieprzekraczalnych – nale-
Őy przez to rozumień wyznaczone na rysun-
ku planu linie okreŌlajņce najmniejszņ do-
puszczalnņ odległoŌń najbliŐszej zewnňtrz-
nej Ōciany realizowanych budynków wzglň-
dem ulicy, z pominiňciem balkonów, loggii i 
wykuszy wysuniňtych poza obrys budynku 
nie wiňcej niŐ 1 metr, a takŐe elementów 
wejŌcia do budynku (schody, podest, da-
szek, pochylnia dla niepełnosprawnych). 

 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

i zasad ich zagospodarowania 

§ 6. 

W planie wyodrňbnia siň nastňpujņce rodzaje 
przeznaczenia terenu: 

1) tereny produkcyjno-techniczne – obejmujņce 
tereny zakładów prowadzņcych działalnoŌń 
gospodarczņ w zakresie produkcji, logistyki, 
szeroko rozumianych usług (o zasiňgu lokal-
nym i ponadlokalnym, wytwórczoŌci zwiņza-
nej z usługami oraz obsługi komunikacji ko-
łowej i transportu, z wykluczeniem obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŐy powy-
Őej 2000m2 – oznaczone na rysunku planu 
symbolem PSU, 

2) zieleŊ urzņdzona – obejmujņca tereny zieleni 
urzņdzonej ogólnodostňpnej o charakterze 
towarzyszņcym ciņgowi ulicznemu – ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZP, 

3) zieleŊ naturalna – obejmujņca tereny zieleni 
nieurzņdzonej, pokryte roŌlinnoŌciņ natural-
nņ, w tym równieŐ leŌnņ, nie uŐytkowane rol-
niczo – oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZN, 

4) ulice publiczne z okreŌleniem ich klasy, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KUD, w 
którym koŊcowa litera okreŌla klasň ulicy 
zgodnie z obowiņzujņcņ klasyfikacjņ dróg i 
ulic (D – ulica dojazdowa). 

§ 7. 

1. W zakresie kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

1) na obszarze objňtym planem przestrze-
niami publicznymi sņ tereny znajdujņce 
siň w liniach rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych, 

2) w przestrzeniach publicznych ustala siň 
moŐliwoŌń lokalizowania obiektów małej 
architektury i małogabarytowych urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej, 

3) warunki rozmieszczania reklam i znaków 
informacyjno – plastycznych na terenach 
stanowiņcych przestrzeŊ publicznņ sņ 
okreŌlone w § 10. 

§ 8. 

Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania Ōrodowiska: 

1. Ustala siň, Őe na obszarze objňtym planem 
zadaniem nadrzňdnym jest ochrona standar-
dów, jakoŌci Ōrodowiska poprzez działania 
techniczno – technologiczne (realizacja infra-
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struktury technicznej oraz urzņdzeŊ neutrali-
zujņcych zanieczyszczenia i uciņŐliwoŌci). 

2. Ustala siň dla całego obszaru objňtego pla-
nem zorganizowane systemy: 

1) zaopatrzenia w wodň, gaz i energiň elek-
trycznņ, 

2) kanalizacji sanitarnej. 

3. Ustala siň, Őe ewentualna uciņŐliwoŌń nowo 
powstajņcych obiektów wynikajņca z wpro-
wadzania gazów lub pyłów do atmosfery nie 
moŐe powodowań przekroczenia dopuszczal-
nych standardów, jakoŌci powietrza poza te-
renem, do którego zarzņdca obiektu posiada 
tytuł prawny. 

4. W przepisach szczegółowych dla poszczegól-
nych jednostek terenowych ustala siň nie-
zbňdnņ do zachowania minimalnņ po-
wierzchniň biologicznie czynnņ. 

§ 9. 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie wprowadza siň ustaleŊ – na obszarze objň-
tym planem nie wystňpujņ obiekty wpisane do 
rejestru zabytków, wzglňdnie znajdujņce siň w 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, ani 
teŐ obiekty i tereny wymagajņce ochrony w tym 
zakresie. 

§ 10. 

1. W zakresie rozmieszczenia reklam i znaków 
informacyjno – plastycznych: 

1) na terenie objňtym planem dopuszcza siň 
realizacjň reklam i znaków informacyjno – 
plastycznych w formie: noŌnika reklamo-
wego, tablicy reklamowej, bannera, szyl-
du, reklamy Ōwietlnej lub podŌwietlanej i 
słupa ogłoszeniowego, 

2) powierzchnia ekspozycyjna reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ 12m2, przy czym po-
wierzchni reklam dwustronnych oraz 
zmiennych nie sumuje siň, traktujņc je jak 
reklamy jednostronne, 

3) reklamy Ōwietlne i podŌwietlane nie mogņ 
byń uciņŐliwe dla uŐytkowników sņsied-
nich budynków oraz powodowań olŌnienia 
przechodniów i uŐytkowników jezdni, 

4) sposób umieszczenia reklam i znaków in-
formacyjno – plastycznych musi nawiņzy-
wań do elementów istniejņcego zagospo-
darowania: osi jezdni, płaszczyzn fasad 
zabudowy, itp., 

5) odległoŌń reklam i znaków od znaków 
drogowych oraz od innych reklam i zna-
ków nie moŐe byń mniejsza niŐ 20m, 

a) od krawňdzi jezdni nie moŐe byń mniej-
sza niŐ 3m, 

b) od skrzyŐowaŊ ulic nie moŐe byń 
mniejsza niŐ 20m, 

6) nie dopuszcza siň sytuowania reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych: 

a) na drzewach oraz w odległoŌci mniej-
szej niŐ 10m od drzew, 

b) na obiektach małej architektury stano-
wiņcych ozdobň przestrzeni publicz-
nych 

c) na latarniach ulicznych. 

§ 11. 

Ustala siň zasady tworzenia nowych działek oraz 
warunki, jakie powinny spełniań działki budow-
lane: 

1. Przeprowadzany podział nie moŐe powodo-
wań powstania sytuacji, która uniemoŐliwia-
łaby prawidłowe zagospodarowanie działek 
sņsiadujņcych – zgodnie z przeznaczeniem i 
warunkami zagospodarowania dla całej jed-
nostki terenowej oraz z przepisami odrňbny-
mi. 

2. Działka przeznaczana pod zabudowň musi 
mień zapewniony dostňp do drogi publicznej 
– bezpoŌredni lub poprzez drogň wewnňtrznņ 
wydzielonņ, jako odrňbna działka gruntu o 
szerokoŌci min. 8m, natomiast nie dopuszcza 
siň dojazdów poprzez ustanowienie słuŐeb-
noŌci drogowej bez wydzielenia drogi we-
wnňtrznej. 

3. Działka przeznaczana pod zabudowň musi 
mień minimalnņ szerokoŌń frontu – 25m. 

4. Działki tworzone pod niezbňdne dla obsługi 
zabudowy urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej (np. stacje transformatorowe 
15/0,4kV) muszņ mień powierzchniň odpo-
wiedniņ dla danego urzņdzenia oraz zapew-
niony dostňp do ulicy. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące  

ogólnych zasad uzbrojenia terenu 

§ 12. 

1. Ustala siň zasadň obsługi istniejņcego i no-
wego zainwestowania z miejskich systemów 
infrastruktury technicznej, poprzez istniejņce 
przewody magistralne w miarň potrzeb prze-
budowane i rozbudowane oraz sień rozdziel-
czņ. 
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2. Ustala siň utrzymanie zasady prowadzenia 

przewodów podstawowej sieci infrastruktury 
technicznej w pasach ulicznych, tj. w tere-
nach zawartych miňdzy liniami rozgraniczajņ-
cymi ulic - od zasady tej moŐna odstņpiń, tyl-
ko, jeŌli w pasie ulicznym nie ma warunków 
dla realizacji danego przewodu zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

3. Ustala siň zaopatrzenie w wodň obszaru objň-
tego planem z miejskiej sieci wodociņgowej. 

4. Ustala siň odprowadzanie Ōcieków bytowo – 
gospodarczych z obszaru objňtego planem 
do miejskiej oczyszczalni Ōcieków. 

5. Ustala siň odprowadzanie wód deszczowych 
z obszaru objňtego planem do miejskiej kana-
lizacji deszczowej, przy czym Ōcieki opadowe 
z powierzchni utwardzonych parkingów i ulic 
mogņ byń wprowadzane do kolektorów desz-
czowych po ich podczyszczeniu w separato-
rach produktów ropopochodnych. 

6. Ustala siň zaopatrzenie w gaz przewodowy i 
energiň elektrycznņ obszaru objňtego planem 
z istniejņcych sieci miejskich, przy załoŐeniu 
Őe nowe linie elektroenergetyczne bňdņ reali-
zowane jako kablowe, a nowe stacje trans-
formatorowe 15/0,4kV budowane bňdņ wy-
łņcznie jako wnňtrzowe typu miejskiego – ich 
lokalizacja na terenie działek poszczególnych 
zakładów nie bňdzie wymagań zmiany niniej-
szego planu. 

7. Ustala siň zaopatrzenie w energiň cieplnņ 
obszaru objňtego planem z miejskiej sieci 
cieplnej oraz – wspomagajņco – z niekon-
wencjonalnych Ŏródeł energii. 

8. Ustala siň obsługň telekomunikacyjnņ obsza-
ru objňtego planem z central automatycznych 
poprzez sień istniejņcych i projektowanych 
kabli magistralnych. 

9. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala 
siň: 

1) zasadň wywozu odpadów stałych z obsza-
ru objňtego planem sposobem zorgani-
zowanym na wyznaczone dla potrzeb mia-
sta tereny składowania, przeróbki lub spa-
lania odpadów, 

2) obowiņzek wyposaŐenia kaŐdego zakładu 
w urzņdzenia i miejsca umoŐliwiajņce se-
gregacjň odpadów. 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 13. 

Dla jednostki terenowej PSU 1, PSU 2 i PSU 3: 

1. Ustala siň, Őe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki sņ tereny produkcyjno-techniczne, 
w rozumieniu § 6 pkt 1. 

2. Dla jednostki terenowej obowiņzujņ nastňpu-
jņce zasady zagospodarowania i kształtowa-
nia zabudowy: 

1) ustala siň, Őe minimalna wielkoŌń działki 
przeznaczanej pod zabudowň wynosi 
1000m2, 

2) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
wyznaczone na rysunku planu, 

3) dopuszcza siň realizacjň zabudowy budyn-
ków funkcji podstawowej na nastňpujņ-
cych warunkach: 

a) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
17m, 

b) maksymalna wysokoŌń budowli i ze-
wnňtrznych urzņdzeŊ technologicznych 
– zgodnie z potrzebami wynikajņcymi z 
technologii prowadzonej działalnoŌci, 

c) geometria dachu – dowolna, 

4) dopuszcza siň realizacjň odrňbnych bu-
dynków gospodarczych i garaŐowych pod 
warunkiem, Őe nie bňdņ to obiekty o wy-
sokoŌci przekraczajņcej 9m do najwyŐej 
połoŐonej krawňdzi dachu, 

5) ustala siň bezpoŌredniņ obsługň komuni-
kacyjnņ terenu jednostki z ul. ŁuŐyckiej 
oraz jej projektowanego przedłuŐenia, 

6) odnoŌnie realizacji miejsc parkingowych: 

a) ustala siň obowiņzek zapewnienia reali-
zacji odpowiedniej iloŌci miejsc parkin-
gowych na terenie objňtym inwestycjņ, 

b) iloŌń miejsc parkingowych jednego za-
kładu nie moŐe byń mniejsza niŐ 2 sta-
nowiska na kaŐde 100m2 powierzchni 
uŐytkowej tego zakładu, 

7) dopuszcza siň realizacjň budynków, bu-
dowli i urzņdzeŊ zewnňtrznych infrastruk-
tury technicznej, pod warunkiem spełnie-
nia wymagaŊ zawartych w przepisach 
szczególnych, 

8) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowanej wynoszņcy 50% 
powierzchni terenu kaŐdego zakładu, 

9) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej wynoszņcy 20% 
powierzchni terenu kaŐdego zakładu. 

§ 14. 

Dla jednostki terenowej ZP 1: 

1. Ustala siň, Őe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej jest zieleŊ urzņdzona, w 
rozumieniu § 6 pkt 2. 

2. Dla jednostki terenowej obowiņzujņ nastňpu-
jņce zasady zagospodarowania: 
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1) ustala siň, Őe teren jednostki ma byń zago-
spodarowany jako ciņg zieleni urzņdzonej 
wzdłuŐ ulicy ŁuŐyckiej, 

2) ustala siň zasadň, Őe szacie roŌlinnej bňdņ 
towarzyszyń w zaleŐnoŌci od potrzeb ele-
menty małej architektury takie jak: obiekty 
uŐytkowe słuŐņce rekreacji codziennej i 
utrzymaniu porzņdku, 

3) zakazuje siň realizacji innych obiektów i 
urzņdzeŊ poza wymienionymi w pkt 2. 

§ 15. 

Dla jednostki terenowej ZN 1: 

1. Ustala siň, Őe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej jest zieleŊ naturalna, w 
rozumieniu § 6 pkt 3. 

2. Dla jednostki terenowej obowiņzujņ nastňpu-
jņce zasady zagospodarowania: 

1) ustala siň zachowanie dotychczasowego 
uŐytkowania terenu, 

2) ustala siň, Őe na terenie jednostki obowiņ-
zuje zakaz wszelkiej zabudowy. 

§ 16. 

Dla jednostki terenowej KUD 1: 

1. Przyjmuje siň, Őe ul. ŁuŐycka oraz jej projek-
towane przedłuŐenie, o funkcji ulicy dojaz-
dowej, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 1 KUD, jest elementem układu obsługu-
jņcego na obszarze objňtym planem. 

2. Dla ulicy ŁuŐyckiej ustala siň szerokoŌń w 
liniach rozgraniczajņcych min. 14m. 

3. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
ulicy, o której mowa w ust. 1: 

1) zabezpiecza siň pasy terenu dla urzņdzeŊ i 
przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej, 

2) dopuszcza siň sytuowanie urzņdzeŊ drogo-
wych i urzņdzeŊ zwiņzanych z utrzymaniem i 
obsługņ ruchu, a takŐe urzņdzeŊ energetycz-
nych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem 
spełnienia wymagaŊ okreŌlonych w przepi-
sach szczególnych dotyczņcych dróg publicz-
nych, 

3) zakazuje siň realizacji obiektów budowlanych, 
nie wymienionych w pkt 1 i 2, z wyjņtkiem 
kiosków z prasņ, papierosami i artykułami 
drobnymi (typu kioski „Ruchu”), o po-
wierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 15m2, 
sytuowanych w sposób nie ograniczajņcy 
widocznoŌci na skrzyŐowaniach jezdni, 

4) ustala siň prowadzenie ciņgów pieszych w 
postaci chodników w liniach rozgraniczajņ-
cych ulicy, 

5) dopuszcza siň urzņdzanie zatok parkingowych 
ogólnodostňpnych w obrňbie terenu ulicy – 
pod warunkiem zachowania wymaganych 
parametrów technicznych odpowiadajņcych 
klasie tej ulicy, w formie zespołów stanowisk 
prostopadłych lub ukoŌnych do jezdni, bņdŎ 
pasów stanowisk równoległych do jezdni, w 
miejscach nie zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu 
ruchu. 

Rozdział 5 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 17. 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņ-
cej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwale-
niem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wynosi ona 20%. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 18. 

Na terenie objňtym planem tracņ moc ustalenia 
zmiany miejscowego ogólnego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ostrołňki w 
zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 
II (czňŌń północna) - rejon „Wojciechowice”, 
uchwalonej uchwałņ nr 105/XVI/2003 Rady Miej-
skiej w Ostrołňce z dnia 3 grudnia r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 80, poz. 2621). 

§ 19. 

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

§ 20. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Pre-
zydentowi Miasta Ostrołňki. 

§ 21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 22. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołňki: 

Dariusz Maciak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 589/LXXII/2010 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „ŁuŐycka” w Ostrołňce był wyło-
Őony do publicznego wglņdu w dniach od 14 lipca 2010r. do 3 sierpnia 2010r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 29 lipca 2010r. w Urzňdzie Miasta Ostrołňki. Nikt z 
przybyłych na dyskusjň nie wniósł uwag do ustaleŊ projektu planu. 

W okresie wyłoŐenia projektu planu do publicznego wglņdu oraz w terminie nie krótszym niŐ 14 dni od 
dnia zakoŊczenia okresu wyłoŐenia planu tj. do dnia 17 sierpnia 2010r., nie została wniesiona Őadna 
uwaga. 

Ze wzglňdu na brak uwag wniesionych do projektu planu Rada Miasta Ostrołňki nie dokonuje rozstrzy-
gniňń o sposobie rozpatrzenia uwag wynikajņcych z ustaleŊ art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami). 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 589/LXXII/2010 

Rady Miasta Ostrołňki 
z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  

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

 
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objňte 

ustaleniami o obszarem planu 

Zasady obsługi oraz charakterystyka roz-
wiņzaŊ infrastruktury technicznej, w tym 
komunikacyjnej zostały okreŌlone w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu „ŁuŐycka” w 
Ostrołňce – tj. w uchwale w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (tekst planu) oraz w czňŌci gra-
ficznej planu (rysunek planu) stanowiņcej 
jej integralnņ czňŌń. 

W zakresie naleŐņcym do zadaŊ własnych 
Miasta Ostrołňka zapisano w planie nastň-
pujņce inwestycje infrastrukturalne: 

1. Przebudowa, rozbudowa i budowa ukła-
du komunikacyjnego (dróg publicznych), 
obejmujņca: 

1) Układ drogowy: 

a) Ulice publiczne (o pow. około 
5600m2) 

2) Transport zbiorowy 

Obszar planu obsługiwany bňdzie 
miejskņ komunikacjņ autobusowņ. 

 

CałoŌń inwestycji komunikacyjnych 
obejmuje takŐe urzņdzenia towarzyszņce, 
w tym m.in.: urzņdzenia infrastruktury 
technicznej i społecznej, przystanków 
transportu zbiorowego, chodniki, zieleŊ, 
miejsca parkowania w pasach drogo-
wych, oŌwietlenie, sygnalizacjň i urzņ-
dzenia sterowania ruchem. 

2. Przebudowa, rozbudowa i budowa pozo-
stałych systemów infrastruktury tech-
nicznej obejmujņcych: 

1) Zaopatrzenie w wodň: 

a) utrzymanie dotychczasowego spo-
sobu zaopatrzenia w wodň z sieci 
wodociņgu komunalnego miasta 
Ostrołňki; 

b) rozbudowa sieci wodociņgowej 
rozdzielczej dostosowanej do pro-
jektowanych przeznaczeŊ terenów. 

2) Odprowadzenie Ōcieków: 

a) utrzymanie dotychczasowego spo-
sobu odprowadzania i oczyszcza-
nia Ōcieków do miejskiej oczysz-
czalni Ōcieków poprzez istniejņce 
kolektory sanitarne; 
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b) rozbudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej dostosowanej do projekto-
wanych przeznaczeŊ terenów. 

3) Odprowadzenie wód opadowych: 

a) utrzymanie dotychczasowego spo-
sobu odprowadzania Ōcieków 
opadowych do miejskiej sieci ko-
munalnej poprzez istniejņce kolek-
tory sanitarne; 

b) rozbudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wód opadowych dostoso-
wanej do projektowanych przezna-
czeŊ terenów. 

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych Gminy 

Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej odbywań siň bňdzie 
poprzez: 

1) wydatki z budŐetu miasta; 

2) finansowanie i współfinansowanie Ōrod-
kami zewnňtrznymi, poprzez budŐet mia-
sta w ramach m.in.: 

a) finansowania inwestycji drogowych; 

b) dotacji samorzņdu województwa; 

c) dotacji unijnych; 

d) dotacji i poŐyczek z funduszu celowe-
go; 

e) innych kredytów i poŐyczek banko-
wych; 

f) innych Ōrodków zewnňtrznych; 

g) programu Lokalne Inicjatywy Inwe-
stycyjne. 

3) udział inwestorów w finansowaniu w 
ramach porozumieŊ o charakterze cywil-

no – prawnym, w tym w formie partner-
stwa publiczno – prywatnego. 

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie 
inwestycji naleŐņcych do zadaŊ własnych 
Gminy 

1) Inwestycje komunikacyjne – bezpoŌred-
nie przygotowanie, realizacjň i obsługň 
finansowania realizujņ właŌciwe jed-
nostki organizacyjne. 

2) Inwestycje odprowadzenia wód opado-
wych – bezpoŌrednie przygotowanie, re-
alizacjň i obsługň finansowania realizujņ 
właŌciwe jednostki organizacyjne. 

3) Inwestycje zaopatrzenia w wodň i kanali-
zacjň – bezpoŌrednie przygotowanie, re-
alizacja i finansowanie naleŐy do Ostro-
łňckiego Przedsiňbiorstwa Wodociņgów i 
Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołňce. 

Sposób realizacji inwestycji: realizacja za-
daŊ własnych gminy odbywań siň bňdzie 
poprzez tryb zamówieŊ publicznych. Zada-
nia powinny zostań uwzglňdnione w wielo-
letnim planie inwestycyjnym. 

Przewidywane terminy realizacji zadaŊ in-
westycyjnych z zakresu infrastruktury tech-
nicznej oraz zasady ich finansowania reali-
zowane bňdņ w zaleŐnoŌci od moŐliwoŌci 
finansowych gminy. 

Konstruowanie rocznych budŐetów powin-
no odbywań siň w kontekŌcie wieloletniej 
polityki finansowej gminy, nastawionej na 
realizacjň inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej. 

ōródła finansowe zwiņzane z korzyŌciami 
opracowania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego (opłaty pla-
nistyczne, opłaty adiacenckie) powinny byń 
przeznaczone na rozwój przestrzenny i in-
frastrukturalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


