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UCHWAŁA Nr 576/LXX/2010 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

„Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU6c (działka nr 50095/15). 

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 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), w wykonaniu uchwały nr 
324/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołňki z dnia 27 
stycznia 2009r., uchwala siň, co nastňpuje: 

Dział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Stwierdza siň, Őe ustalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ostrołňki – rejonu „ŋródmieŌcie Płd. – Goworow-
ska” obejmujņcego działkň nr 50095/15, sņ zgodne 
z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ostrołňki” uchwalonego uchwałņ nr 
273/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Ostrołňce z dnia 
1 grudnia 2000r. zmienionego uchwałņ nr 
567/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołňki z dnia  
24 czerwca 2010r. 

§ 2. 

1. Uchwala siň zmianň miejscowego plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ostrołň-
ka - rejonu „ŋródmieŌcie Płd. –Goworowska” 
obejmujņcego teren działki nr 50095/15, zwanņ 
dalej planem, składajņcņ siň z ustaleŊ zawar-
tych w niniejszej uchwale i rysunku planu w 
skali 1:1000 stanowiņcego załņcznik do niniej-
szej uchwały. 

2. Plan obejmuje teren działki nr 50095/15 - ob-
szar o powierzchni około 0,72ha, połoŐony przy 
ul. Steyera. 

§ 3. 

Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej ŌciŌle okreŌlonej - naleŐy 
przez to rozumień liniň oddzielajņcņ tereny o 
róŐnych funkcjach lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania (oznaczonņ na rysunku planu li-
niņ ciņgłņ), 

 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy przez 
to rozumień liniň, której nie moŐe przekroczyń 
Ōciana budynku w kierunku ulicy lub sņsiedniej 
działki, 

3) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez to 
rozumień takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŐań na danym terenie wyznaczonym li-
niami rozgraniczajņcymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŐy przez to 
rozumień inne niŐ podstawowe rodzaje prze-
znaczenia, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ 
przeznaczenie podstawowe, 

5) powierzchni zabudowy działki - naleŐy przez to 
rozumień sumň powierzchni zabudowy wszyst-
kich znajdujņcych siň na działce budynków, 

6) terenie - naleŐy przez to rozumień obszar o 
okreŌlonym przeznaczeniu, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczajņcymi, 

7) urzņdzeniach towarzyszņcych - naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenia ŌciŌle zwiņzane z prawi-
dłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiek-
tów na terenie okreŌlonym liniami rozgranicza-
jņcymi. 

§ 4. 

1. Celem regulacji zawartych w planie jest: 

1) ustalenie zasad zagospodarowania terenu, 

2) okreŌlenie zasad dotyczņcych kształtowania 
przestrzeni. 

2. Przedmiotem ustaleŊ planu jest teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MWU. 

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

1) linie rozgraniczajņce terenu o róŐnych funk-
cjach lub róŐnych zasadach zagospodaro-
wania - ŌciŌle okreŌlone, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
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Dział II 
Ustalenia ogólne 

Zasady ochrony Ōrodowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 5. 

1. Oddziaływanie przedsiňwziňń realizowanych na 
terenie objňtym planem powinno mieŌciń siň w 
granicach ich tytułu prawnego. 

2. Na terenie objňtym planem ustala siň zakaz: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń zaliczanych w 
przepisach odrňbnych do inwestycji mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

2) lokalizowania przedsiňwziňń zaliczanych w 
przepisach odrňbnych do inwestycji mogņ-
cych potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, z wyłņczeniem infrastruktury 
technicznej, 

3) lokalizowania wolnostojņcych masztów za 
wyjņtkiem słuŐņcych realizacji inwestycji ce-
lu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicz-
nej oraz wszelkich obiektów produkcyjnych, 
magazynowych, warsztatów rzemieŌlni-
czych, hurtowni, myjni samochodowych, 
oraz działalnoŌci zwiņzanych z dystrybucjņ 
gazu płynnego, i z jakņkolwiek produkcjņ, w 
tym materiałów budowlanych oraz usług 
pogrzebowych (obiekty o funkcji domów 
przedpogrzebowych, produkcja trumien, 
wyrób pomników i nagrobków), a takŐe in-
nych mogņcych powodowań przekroczenie 
standardów jakoŌci Ōrodowiska i zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

3. Ustala siň obowiņzek: 

1) obsługi nowego zainwestowania z miejskich 
systemów infrastruktury technicznej w za-
kresie: 

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

b) odprowadzenia Ōcieków komunalnych, 
wód opadowych i roztopowych z po-
wierzchni utwardzonych (dojazdów, pla-
ców i parkingów), 

2) stosowania ekologicznych noŌników energii 
w systemach grzewczych budynków, to jest: 
gazu ziemnego, energii elektrycznej, odna-
wialnych Ŏródeł energii lub korzystania z 
miejskiej sieci cieplnej, 

3) przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu 
na obszarach zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej, podlegajņcych ochronie przed 
hałasem w trybie przepisów odrňbnych, 

4) prowadzenia gospodarki odpadami, zarów-
no przez podmioty indywidualne, jak i dzia-
łalnoŌń usługowņ zgodnie z przepisami od-
rňbnymi zapewniajņcymi ochronň Őycia i 
zdrowia ludzi oraz ochronň Ōrodowiska, 

5) zagospodarowania niezabudowanych i nie-
utwardzonych terenów zieleniņ ozdobnņ 
oraz elementami małej architektury, stano-
wiņcņ harmonijne uzupełnienie zabudowy, 
podkreŌlajņcymi jej walory architektoniczne, 
materiałowe i przestrzenne. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 6. 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWU (0,7251ha) przeznacza siň pod zabudowň 
mieszkaniowņ wielorodzinnņ wraz z zieleniņ i 
urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 jako prze-
znaczenie dopuszczalne ustala siň funkcje 
usługowe (bez przesņdzania ich profilu), w tym 
słuŐņce realizacji zadaŊ własnych gminy oraz 
podziemnych garaŐy, miejsc postojowych, in-
frastruktury technicznej, dojŌń, dojazdów i ele-
mentów małej architektury. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siň 
zakaz lokalizowania przedsiňwziňń wymienio-
nych w § 5 ust. 2. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala siň 
nastňpujņce zasady zabudowy i zagospodaro-
wania: 

1) ustala siň obowiņzek projektowania inwe-
stycji obejmujņcej cały teren objňty usta-
leniami planu w ramach zorganizowanej 
działalnoŌci inwestycyjnej, 

2) ustala siň maksymalnņ dopuszczalnņ po-
wierzchniň zabudowy do 50% powierzchni 
terenu, 

3) ustala siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej wynoszņcej 25% 
powierzchni terenu, 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 4 kon-
dygnacje nadziemne, 

5) maksymalna wielkoŌń powierzchni sprze-
daŐy, dla realizowanych lokali handlowych 
– 1000m2, 

6) geometria dachów – forma płaska (dachy 
o minimalnych kņtach nachylenia połaci 
zaleŐnych od zastosowanych rozwiņzaŊ 
technicznych ukryte za attykņ), 
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7) funkcje usługowe mogņ byń realizowane 
jako wbudowane w budynki mieszkalne 
lub jako budynki dobudowane do budyn-
ków mieszkalnych, 

8) dopuszcza siň budowň garaŐy wyłņcznie 
jako wbudowane w budynki, 

9) dopuszcza siň budowň obiektów i urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej słuŐņcych 
obsłudze zainwestowania na obszarze te-
renu, 

10) ustala siň zakaz lokalizowania budynków 
elewacjņ szczytowņ bez otworów okien-
nych do przyległych ulic, 

11) ustala siň zakaz realizacji odrňbnych bu-
dynków gospodarczych i garaŐowych oraz 
realizacji jakichkolwiek obiektów tymcza-
sowych, poza obiektami niezbňdnymi na 
czas budowy i remontów, 

12) ustala siň maksymalny poziom posado-
wienia parterów, dla funkcji usługowych 
na poziomie umoŐliwiajņcym zapewnienie 
dostňpnoŌci do usług dla osób niepełno-
sprawnych - maksymalnie 30 cm nad po-
ziomem przyległego terenu, 

13) forma i zakres zabudowy powinny zapew-
niań wytworzenie odpowiedniej oprawy 
pierzei ulic i terenów publicznych, 

14) kolorystyka elewacji budynków powinna 
zawierań siň w palecie kolorów natural-
nych od bieli do brņzu oraz odcienie sza-
roŌci, zakazuje siň stosowania agresywnej 
kontrastowej kolorystyki elewacji budyn-
ków i dachu, 

15) zagospodarowujņc działkň budowlanņ na-
leŐy urzņdziń miejsca postojowe dla samo-
chodów uŐytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo, w tym równieŐ miejsca 
postojowe dla samochodów, z których ko-
rzystajņ osoby niepełnosprawne zgodnie z 
warunkami okreŌlonymi w § 7, 

16) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ terenu 
pod warunkiem spełnienia poniŐszych 
wymogów: 

a) ogrodzenie działki budowlanej od stro-
ny dróg naleŐy lokalizowań wyłņcznie 
na terenie działki budowlanej z 
uwzglňdnieniem linii rozgraniczajņcych, 

b) ustala siň zakaz stosowania w ogrodze-
niach przňseł z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych, 

c) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 
1,6m, 

d) maksymalna wysokoŌń cokołu – 0,6m, 

e) naleŐy realizowań ogrodzenia aŐurowe 
co najmniej w 50%, 

17) wprowadza siň zakaz sadzenia drzew i 
krzewów w odległoŌci 2m od Ōcian ze-
wnňtrznych kanałów sanitarno - deszczo-
wych, sieci wodociņgowej oraz przyłņczy. 

5. Na terenie objňtym planem dla poszczególnych 
budynków lub zespołów budynków naleŐy 
przewidzień miejsca na pojemniki słuŐņce do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, z 
uwzglňdnieniem moŐliwoŌci ich segregacji. 

6. Dla zespołu budynków wielorodzinnych naleŐy, 
stosownie do potrzeb uŐytkowych, przewidzień 
place zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca 
rekreacyjne dostňpne dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% 
tej powierzchni powinno znajdowań siň na te-
renie biologicznie czynnym. 

7. Na terenie objňtym planem ustala siň: 

1) zakaz lokalizowania wolnostojņcych noŌni-
ków reklam i informacji wizualnej z wyjņt-
kiem słupów reklamowych o wysokoŌci do 
2,20m, 

2) dopuszcza siň realizacjň reklam i znaków in-
formacyjno-plastycznych wyłņcznie w for-
mie: tablicy reklamowej, szyldu, reklamy 
Ōwietlnej lub podŌwietlanej, z zachowaniem 
niŐej wymienionych warunków: 

a) noŌniki reklamy naleŐy sytuowań w obrňbie 
kondygnacji parterów budynków, w strefie 
wejŌciowej do lokali i w miejscach wyzna-
czonych w projekcie architektoniczno-
budowlanym budynku, 

b) maksymalna powierzchnia ekspozycyjna ta-
blicy reklamowej, reklamy Ōwietlnej lub 
podŌwietlanej – nie wiňksza niŐ 2,5m2, 

c) maksymalna powierzchnia ekspozycyjna 
szyldu – nie wiňksza niŐ 0,5m2, 

d) noŌniki reklamy naleŐy mocowań do Ōciany 
budynku wyłņcznie płaszczyznņ równoległņ 
do płaszczyzny Ōciany budynku, 

e) reklamy Ōwietlne i podŌwietlane oraz oŌwie-
tlenie wystaw nie mogņ byń uciņŐliwe dla 
uŐytkowników budynków w obszarze od-
działywania oraz powodowań olŌnienia 
przechodniów i uŐytkowników jezdni, 

f) nie dopuszcza siň stosowania noŌników re-
klamowych wystajņcych poza obrys Ōciany 
budynku, 

g) kompozycjň, wielkoŌń kolorystykň i grafikň 
noŌników reklamowych umieszczanych na 
elewacjach budynków naleŐy dostosowań 
do kompozycji architektonicznej i formy ar-
chitektonicznej budynku. 
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8. Ustalenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a-c 

i f oraz g, nie dotyczņ reklam remontowo-
budowlanych stosowanych wyłņcznie w trakcie 
prowadzenia robót remontowo - budowlanych, 
które mogņ byń umieszczane na rusztowaniu, 
ogrodzeniu lub wyposaŐeniu placu budowy. 

Rozdział 2 
Zasady dotyczące komunikacji  

i infrastruktury technicznej 

§ 7. 

Ustalenia z zakresu komunikacji 

1. Obsługň komunikacyjnņ terenu objňtego pla-
nem zapewniajņ istniejņce ulice układu głów-
nego i podstawowego, połoŐone poza grani-
cami planu: ul. Kontradmirała Steyera oraz uli-
ce dojazdowe oznaczone w planie symbolem 
KUD. 

2. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu z 
przyległych ulic oznaczonych w planie symbo-
lem KUD. 

3. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy od 
linii rozgraniczajņcych ulic oznaczonych w pla-
nie symbolem KUD, w odległoŌci 5 i 10m, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Ustala siň nastňpujņce warunki realizacji miejsc 
postojowych: 

1) obowiņzek zapewnienia realizacji odpo-
wiedniej iloŌci miejsc parkingowych na te-
renie własnym inwestycji, 

2) liczba miejsc parkingowych nie moŐe byń 
mniejsza niŐ: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 stanowi-
sko na lokal mieszkalny, 

b) dla funkcji usługowych, z wyjņtkiem 
handlu detalicznego – dwa miejsca po-
stojowe na 100m2 powierzchni uŐytkowej 
usług, jednak nie mniej niŐ trzy miejsca 
postojowe, 

c) dla funkcji usługowych handlu detalicz-
nego – trzy miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni uŐytkowej usług, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji czňŌci 
miejsc parkingowych w formie garaŐy loka-
lizowanych w podpiwniczeniach budynków, 

4) dopuszcza siň urzņdzenie parkingów ogól-
nodostňpnych w obrňbie terenów ulic – pod 
warunkiem zachowania wymaganych pa-
rametrów dla przekroju ulicznego. 

§ 8. 

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodň 

Ustala siň zaopatrzenie w wodň z istniejņcej w 
przyległych pasach drogowych sieci wodociņgo-

wej poprzez budowň sieci wewnňtrznych i przyłņ-
czy wodociņgowych. 

§ 9. 

Ustalenia z zakresu  
odprowadzania Ōcieków komunalnych 

Ustala siň obowiņzek odprowadzenia Ōcieków 
komunalnych do miejskiej oczyszczalni Ōcieków 
poprzez budowň sieci wewnňtrznych i indywidu-
alnych przyłņczy do istniejņcej w przyległych pa-
sach drogowych sieci kanalizacji sanitarnej. 

§ 10. 

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciepło 

Ustala siň zaopatrzenie w ciepło z istniejņcej w 
ulicy Steyera sieci cieplnej poprzez budowň sieci 
wewnňtrznych i indywidualnych lub grupowych 
wňzłów, alternatywnie z urzņdzeŊ własnych przy 
zastosowaniu ekologicznych noŌników energii w 
systemach grzewczych budynków, np. gaz ziem-
ny, odnawialne Ŏródła energii. 

§ 11. 

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz 

Ustala siň zaopatrzenie w gaz ziemny do celów 
grzewczych i gospodarczych z istniejņcej sieci 
gazowej niskiego ciŌnienia zlokalizowanej w uli-
cach: Steyera, Miłej oraz Dobrej, poprzez budowň 
sieci wewnňtrznych i przyłņczy gazowych. 

§ 12. 

Ustalenia z zakresu  
odprowadzania wód deszczowych 

Ustala siň odprowadzenie wód deszczowych do 
istniejņcych w ulicy Steyera kolektorów deszczo-
wych w przyległych pasach drogowych. 

§ 13. 

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki 

1. Na obszarze objňtym planem zasilanie w ener-
giň elektrycznņ przewiduje siň z istniejņcych 
sieci elektroenergetycznych niskiego i Ōrednie-
go napiňcia po ich rozbudowie, na warunkach 
okreŌlonych przez zarzņdcň sieci. 

2. Na terenie objňtym planem, na etapie projek-
towania inwestycji naleŐy przewidzień miejsce 
na lokalizacjň stacji transformatorowej. 

§ 14. 

Ustalenia z zakresu  
telekomunikacji i telewizji kablowej 

1. Dla potrzeb obiektów na obszarze objňtym 
planem naleŐy realizowań telekomunikacyjne 
sieci abonenckie i ogólnodostňpnych automa-
tów telefonicznych jako sieci podziemne ukła-
dane bezpoŌrednio w ziemi lub w kanalizacji 
kablowej. 
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2. NaleŐy umoŐliwiń realizacjň sieci osiedlowej 

telewizji kablowej wspólnie z kablami teleko-
munikacyjnymi, po tych samych trasach oraz 
realizacjň inwestycji celu publicznego z zakresu 
łņcznoŌci publicznej. 

§ 15. 

W zakresie usuwania odpadów komunalnych 

1. Na terenie objňtym planem dla poszczególnych 
budynków naleŐy przewidzień miejsca na po-
jemniki słuŐņce do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzglňdnieniem moŐliwo-
Ōci ich segregacji. 

2. Dopuszcza siň realizacjň, wspólnego dla kilku 
obiektów budowlanych, miejsca na pojemniki 
do wstňpnej selekcji odpadów, pod warunkiem 
zapewnienia dostňpu z terenów komunikacji 
publicznej. 

3. Ustala siň obowiņzek usuwania odpadów za 
poŌrednictwem wyspecjalizowanych słuŐb. 

§ 16. 

1. Ustala siň moŐliwoŌń modernizacji, przebudo-
wy i rozbudowy wszelkich istniejņcych sieci i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej oraz budo-
wy nowych na terenie objňtym planem, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi i na warunkach 
okreŌlonych przez gestorów sieci, za wyjņtkiem 
budowy masztów telefonii komórkowej. 

2. Ustala siň obowiņzek podłņczenia projektowa-
nych obiektów do niezbňdnych do ich funkcjo-
nowania sieci infrastruktury technicznej. 

3. Ustala siň obowiņzek udostňpnienia terenu pod 
budowň wszystkich sieci niezbňdnych do pra-
widłowego funkcjonowania budynków, w tym 
sieci teletechnicznych. 

4. Ustala siň zakaz stosowania rozwiņzaŊ tymcza-
sowych dotyczņcych wyposaŐenia obiektów w 
infrastrukturň technicznņ. 

Dział IV 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 17. 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-

Ōci nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwaleniem 
planu w wysokoŌci - 30% (słownie: trzydzieŌci 
procent). 

Dział V 
Przepisy końcowe 

§ 18. 

W planie nie okreŌlono: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych, 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym, 

5) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy, 

6) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów, poniewaŐ problematyka ta w planie nie 
wystňpuje. 

§ 19. 

Na terenie objňtym planem tracņ moc ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu „ŋródmieŌcie Płd. - Goworow-
ska” w Ostrołňce, uchwalonego uchwałņ nr 
118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołňki z dnia 25 paŎ-
dziernika 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 248, poz. 
7264 z dnia 2 grudnia 2007r.). 

§ 20. 

Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi 
Miasta Ostrołňki. 

§ 21. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołňki: 

Dariusz Maciak 
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