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UCHWAŁA Nr 327/XXXIX/2010 

RADY MIASTA SIERPCA 

z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Sierpca 

w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Mickiewicza. 

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 z póčn. zm.) ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póčn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 
146/XVII/2008 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 
9 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Sierpca dla czćċci obszaru 
miasta w granicach opracowania: południowa 
strona ulicy Mickiewicza w kierunku wschodnim 
do przedłuďenia ul. Lipowej, oċ ul. Białobłockiej do 
osi ul. Płockiej w kierunku północnym do połu-
dniowej strony ul. Mickiewicza Rada Miejska 
uchwala, co nastćpuje: 

Czćċć I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą  

i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru miasta Sierpca w 
granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: 
Mickiewicza – Płocka – Białobłocka - Mickiewi-
cza, zwany dalej planem, obejmujący obszar w 
granicach opracowania: południowa strona uli-
cy Mickiewicza w kierunku wschodnim do 
przedłuďenia ul. Lipowej, oċ ul. Białobłockiej do 
osi ul. Płockiej w kierunku północnym do połu-
dniowej strony ul. Mickiewicza. Granica obsza-
ru objćtego planem została pokazana na ry-
sunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2. Ustalenia planu stanowią treċć niniejszej 
uchwały. 

3. Integralną czćċcią uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyry-
sem ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sierpca stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłoďonego do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy – stanowiące załącznik nr 3 
do uchwały. 

§ 2. 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miasta Sierpca jest podniesienie po-
ziomu warunków ďycia mieszkaĉców poprzez: 

1) tworzenie warunków dla prowadzenia dzia-
łalnoċci lokalizacyjnej umoďliwiającej wielo-
funkcyjny rozwój miasta z uwzglćdnieniem 
zasady rozwoju zrównowaďonego; 

2) ochronć wartoċci ċrodowiska przyrodnicze-
go i dziedzictwa historyczno-kulturowego; 

3) ustalenia dotyczące poprawy ładu prze-
strzennego; 

4) ustalenia dotyczące zasad obsługi miasta w 
zakresie infrastruktury technicznej i komuni-
kacji; 

5) minimalizacjć sytuacji kolizyjnych wynikają-
cych z przeznaczenia terenów dla róďnych 
funkcji. 

§ 3. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

architektonice – termin ten oznacza ład, układ 
wedle okreċlonych zasad; 

detalu architektonicznym - naleďy przez to ro-
zumieć element konstrukcyjny, osłonowy lub 
ozdobny w sposób istotny wpływający na este-
tykć obiektu budowlanego lub zagospodaro-
wania terenu; 

drobnej wytwórczoċci – naleďy przez to rozu-
mieć pozarolniczą działalnoċć gospodarczą 
obejmującą podmioty gospodarcze wytwarza-
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jące dobra o charakterze produkcyjnym i rze-
mieċlniczym lub usługi na niewielką skalć. Do 
drobnej wytwórczoċci zalicza sić równieď rze-
miosło, chałupnictwo, wytwórczoċć ludową i 
artystyczną; 

działce budowlanej – naleďy przez to rozumieć 
nieruchomoċć gruntową lub działkć gruntu, 
której wielkoċć, cechy geometryczne, dostćp 
do drogi publicznej oraz wyposaďenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych; 

działce inwestycyjnej - naleďy przez to rozumieć 
jedną lub kilka działek, na których realizuje sić 
inwestycjć objćtą jednym pozwoleniem na bu-
dowć; 

ekologicznych noċnikach energii – naleďy przez 
to rozumieć stosowanie jako čródeł ciepła 
energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego ni-
skosiarkowego, energii odnawialnej oraz in-
nych noċników spalanych w urządzeniach o 
wysokim poziomie czystoċci emisji; 

froncie działki – naleďy przez to rozumieć czćċć 
działki, która przylega do drogi, z której odby-
wa sić główny wjazd lub wejċcie na działkć; 

jednostce bilansowej - naleďy przez to rozumieć 
obszar wydzielony na rysunku planu granicami 
lub liniami rozgraniczającymi, o okreċlonym 
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym 
lub o odrćbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczony symbolem literowym i cyfrowym; 

kiosku – naleďy przez to rozumieć obiekt bu-
dowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub 
handlowo-usługowej, posiadający maksymal-
nie jedną kondygnacjć nadziemną, o wysokoċci 
nie wićkszej niď 3,5 m i o powierzchni uďytko-
wej nie wićkszej niď 15m2; 

kwartale - naleďy przez to rozumieć zwarty, wy-
račnie wyodrćbniony otaczającymi ulicami 
fragment zagospodarowania obszaru miejskie-
go; kwartały stanowią - na równi z siecią 
uliczną - podstawowy element urbanistycznej 
struktury przestrzennej; za kwartały uznaje sić 
równieď wydzielone ulicami, wyspecjalizowane 
obszary przemysłowe, cmentarne, a takďe po-
zbawione zwartej struktury przestrzennej, wy-
dzielone obszary osiedlowe; w zaleďnoċci od 
zróďnicowanego przeznaczenia i sposobu zago-
spodarowania obszaru, kwartał składa sić z 
jednego lub wićcej terenów; 

liniach podziału terenu - dopuszczalnych - nale-
ďy przez to rozumieć dopuszczenie wskazanego 
podziału terenu jako zalecanego, bez koniecz-
noċci jego przeprowadzenia; 

linie podziału terenu - obowiązujące - naleďy 
przez to rozumieć zobowiązanie do przeprowa-
dzenia lub utrzymania istniejącego podziału 
zgodnego z tą linią; 

linii rozgraniczającej – naleďy przez to rozumieć 
granice pomićdzy terenami o róďnym sposobie 
uďytkowania, zagospodarowania lub róďnym 
przeznaczeniu podstawowym i róďnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem; 

miejscach i przestrzeniach publicznych – naleďy 
przez to rozumieć istniejący lub projektowany 
w ramach planu system przestrzeni ogólnodo-
stćpnych dla wszystkich uďytkowników obszaru 
objćtego planem; 

nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy przez 
to rozumieć moďliwoċć swobodnego sytuowa-
nia budynków (nadziemnych i podziemnych 
czćċci obiektów kubaturowych) lecz bez prawa 
przekroczenia tej linii, tzn., ďe wyznaczonej linii 
nie przekroczy płaszczyzna lica budynku i ďe co 
najmniej 70% płaszczyzny frontowej elewacji 
budynku znajduje sić w płaszczyčnie pionowej 
wyznaczonej tą linią; 

obiekcie małej architektury - naleďy przez to ro-
zumieć: kapliczki, krzyďe przydroďne, figury i 
inne niewielkie obiekty kultu religijnego, posą-
gi, wodotryski i inne niewielkie obiekty archi-
tektury ogrodowej oraz piaskownice, huċtawki, 
drabinki, ċmietniki, wiaty przystankowe i inne 
niewielkie obiekty uďytkowe słuďące rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku; 

obowiązującej linii zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć wyznaczone na terenie linie usytu-
owania zewnćtrznej, najbliďszej w stosunku do 
linii rozgraniczającej terenu ċciany budynku, 
bez uwzglćdniania: balkonów, loggii, werand, 
wykuszy, okapów i nadwieszeĉ wystających 
poza obrys budynku nie wićcej niď 1m oraz 
schodów zewnćtrznych i ramp przy wejċciach 
do budynków; 

obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar ob-
jćty ustaleniami planu, w granicach przedsta-
wionych na rysunkach planu; 

planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunek planu, bćdące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreċlone w § 1 uchwały; 

powierzchni biologicznie czynnej – naleďy przez 
to rozumieć definicjć zawartą w przepisach 
szczególnych; 

powierzchni zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć wielkoċć powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki lub terenu; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 101 – 18931 – Poz. 1878 
 

przepisach szczególnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi; 

przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje sić 
za dominujące na danym terenie; 

przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez to 
rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, a nie są z nim 
sprzeczne; 

reklamie – naleďy przez to rozumieć plansze 
graficzne umieszczane na materialnym podłoďu 
lub obiekty przestrzenne niosące wizualny 
przekaz informacyjno – reklamowy, montowa-
ne na własnych noċnikach (konstrukcjach no-
ċnych) lub na obiektach budowlanych, obejmu-
jące: 

reklamie remontowej – termin oznaczający 
siatki okrywające rusztowanie budowlane, do-
puszczone do stosowania wyłącznie w trakcie 
formalnie prowadzonych robót budowlanych; 

rysunku planu – naleďy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie w skali 1: 1000, okre-
ċlony w § 1 ust. 3, pkt 1 uchwały; 

sanacja – pojćcie oznaczające likwidowanie 
obiektów uznanych za pozbawione wartoċci 
zabytkowych, za szpecące wygląd zabytku, za 
nadmiernie zagćszczających zabudowć, a takďe 
obiektów budowlanych w złym stanie tech-
nicznym (tzw. sanacja techniczna), obiektów 
mających wpływ na degradacjć wartoċci urba-
nistycznych, historycznych lub krajobrazowych 
oraz obiektów nie posiadających wartoċci ma-
terialnych, uďytkowych, estetycznych, jak rów-
nieď obiektów kolidujących z funkcją i przezna-
czeniem terenu. 

Sanacja moďe mieć na celu równieď poprawć 
warunków sanitarnych. 

słupie ogłoszeniowym – naleďy przez to rozu-
mieć słup w formie walca o ċrednicy od 120 do 
150 cm, wysokoċci od 270 do 440 cm i po-
wierzchni ekspozycyjnej do 8,4m2 słuďący do 
umieszczania materiałów promocyjno – infor-
macyjnych o imprezach (wydarzeniach) kultu-
ralnych, oċwiatowych lub edukacyjnych oraz o 
patronach i sponsorach imprezy; 

strukturalna i techniczna przebudowa terenu – 
naleďy przez to rozumieć działania inwestycyj-
ne słuďące wprowadzeniu ładu przestrzennego, 
m.in. poprzez kreowanie właċciwej skali, for-
my, intensywnoċci i funkcji zabudowy, układu 
ulic, placów oraz systemów zieleni tworzących 
przestrzeĉ publiczną, a takďe działania słuďące 

doprowadzeniu obszarów do naleďytego stanu 
estetyki, czystoċci, poziomu technicznego i 
uďytkowego, zgodnie z przeznaczeniem; 

szyldzie – naleďy przez to rozumieć zewnćtrzne 
oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsićbiorcć działalnoċci gospodarczej, mo-
gące zawierać: oznaczenie przedsićbiorcy - fir-
mć lub nazwć przedsićbiorcy ze wskazaniem 
formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - 
imić i nazwisko przedsićbiorcy oraz nazwć, pod 
którą wykonuje działalnoċć gospodarczą oraz 
zwićzłe okreċlenie przedmiotu wykonywanej 
działalnoċci gospodarczej; 

szyldach semaforowych – naleďy przez to ro-
zumieć szyldy zamocowane do ċciany budynku 
z płaszczyzną umieszczaną pod kątem do 
płaszczyzny ċciany budynku; 

tablicach reklamowych – naleďy przez to rozu-
mieć wydzielone na noċniku lub obiekcie 
płaszczyzny, na której są naklejane lub moco-
wane plakaty reklamowe; 

terenie – naleďy przez to rozumieć teren ogra-
niczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi oznaczony symbolem przeznaczenia 
i zagospodarowania, według zasad opisanych 
w treċci uchwały; 

uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika ina-
czej; 

urządzeniach infrastruktury technicznej – nale-
ďy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, 
na ziemi albo nad ziemią przewody lub urzą-
dzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłowni-
cze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z 
wyłączeniem przyłączy do budynków; 

usługach – naleďy przez to rozumieć zabudowć 
usługową i gospodarczą związaną z drobną wy-
twórczoċcią, rzemiosłem, handlem, gastrono-
mią itp., o uciąďliwoċci nie przekraczającej gra-
nic działki; 

usługi towarzyszące – naleďy przez to rozumieć 
usługi wspomagające funkcjć podstawową lub 
uzupełniającą bezpoċrednio, powodujące 
zwićkszenie moďliwoċci uďytkowych, zwićksze-
nie intensywnoċci wykorzystania terenu w celu 
jego uatrakcyjnienia, powodujące rozszerzenie 
usług nie powodujących negatywnego oddzia-
ływania na funkcjć podstawową, czasami ko-
nieczne rozszerzenie funkcji podstawowej lub 
uzupełniającej o nowe formy działalnoċci go-
spodarczej (blisko związanej z funkcją podsta-
wową), powodującą racjonalne wykorzystanie 
moďliwoċci nieruchomoċci, obiektu, przestrzeni 
działki; 
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usługach uciąďliwych – naleďy przez to rozu-
mieć usługi, w których prowadzona jest dzia-
łalnoċć powodująca przekroczenia dopuszczal-
nych standardów jakoċci ċrodowiska poza te-
renem, na którym jest prowadzona ta działal-
noċć; 

utrzymaniu – naleďy przez to rozumieć zacho-
wanie dotychczasowego sposobu uďytkowania 
terenu i jego funkcji, z prawem do konserwacji 
i remontu; 

wysokoċci maksymalnej – naleďy przez to ro-
zumieć definicjć zawartą w przepisach szcze-
gólnych; 

zabudowie o charakterze pierzejowym – naleďy 
przez to rozumieć ciągły lub przerywany układ 
zabudowy utworzony przez budynki posado-
wione w jednej linii, wzdłuď ulicy; 

zabudowie ċródmiejskiej - naleďy przez to ro-
zumieć zabudowć o szczególnych wymaga-
niach technicznych, okreċlonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w/s. warunków, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie; 

zwiastunach szyldów – naleďy przez to rozu-
mieć zewnćtrzne oznaczenie stałego miejsca 
wykonywania przez przedsićbiorcć działalnoċci 
gospodarczej, umieszczane poza nieruchomo-
ċcią, na której ta działalnoċć jest wykonywana; 
zwiastun szyldu moďe zawierać informacjć kie-
rującą do siedziby firmy i moďe być umieszczo-
ny poza miejscem prowadzenia działalnoċci, 
ale nie dalej niď 100 m (liczone wzdłuď drogi 
dojċcia); 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych w 
planie i nie ujćtych w § 3, naleďy stosować de-
finicje zgodne z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

§ 4. 

1. Plan ustala: 

1)  podstawowe przeznaczenie terenów i za-
sady ich zagospodarowania wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi i okreċlone 
symbolami; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego z okreċleniem elementów za-
gospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryza-
cji; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego z okreċleniem na-
kazów, zakazów, dopuszczenia i ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z 
okreċleniem obiektów i terenów podlega-
jących ochronie konserwatorskiej; 

5) zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych z okreċleniem lokalizacji obiektów 
małej architektury i noċników reklamo-
wych; 

6) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu z 
uwzglćdnieniem: 

a) linii zabudowy obowiązujących i nie-
przekraczalnych, 

b) wielkoċci powierzchni zabudowy, 

c) gabarytów i wysokoċci obiektu, 

d) geometrii dachu; 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci z okreċleniem parametrów uzy-
skanych działek (tj. powierzchni, geometrii 
i obsługi komunikacyjnej); 

8) zasady rozbudowy i budowy systemu ko-
munikacji i infrastruktury technicznej wraz 
z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i 
innych szlaków komunikacji; 

9) tereny niezbćdne do realizacji celów pu-
blicznych oraz linie rozgraniczające te te-
reny; 

10) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i uďytkowania terenów. 

§ 5. 

1. Rysunek planu w skali 1:1 000 (załącznik gra-
ficzny do uchwały) obowiązuje w zakresie: 

1) granic obszaru objćtego ustaleniami planu; 

2) linii rozgraniczających tereny o róďnym spo-
sobie uďytkowania; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnych i obowią-
zujących; 

4) podstawowych form przeznaczenia i zago-
spodarowania terenów; 

5) obszarów przestrzeni publicznych – placów; 

6) przebiegu dróg publicznych i ich klas, oraz 
w zakresie funkcjonowania układu komuni-
kacyjnego; 

7) elementów i obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

8) Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają 
charakter informacyjny. 
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9) Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów 
oznacza sić na rysunku planu według na-
stćpującej zasady: 

a) oznaczenia literowe, duďe drukowane li-
tery, oznaczają podstawową formć prze-
znaczenia i zagospodarowania terenów, 
okreċloną w ustaleniach planu według 
§ 6; 

b) cyfry arabskie oznaczają numery wyzna-
czonych terenów na rysunku planu, dla 
których sformułowano odrćbne ustalenia 
planu, cyfra 1 (pierwsza) – kategoria 
funkcji, cyfra 2 (druga) – grupa funkcji, 
cyfra 3 (trzecia) – oznaczenie terenu loka-
lizacji; 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia  
terenów i zasad zagospodarowania terenu 

§ 6. 

1. Ustala sić nastćpujące symbole okreċlające w 
planie podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania terenów: 

1) MS/M - teren zabudowy ċródmiejskiej 
przeznaczony do strukturalnej i technicznej 
przebudowy w procesach sanacji i rewalo-
ryzacji – z dominacją funkcji mieszkanio-
wej; 

2) U/MS - teren zabudowy usługowej o cha-
rakterze ċródmiejskim, dopuszcza sić loka-
lizacjć zabudowy mieszkaniowej; 

3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

4) MWM - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej – małe domy mieszkalne; 

5) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z funkcją usługową w par-
terach; 

6) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

7) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; 

8) MNsc - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wskazany do scalenia z są-
siadującymi parcelami; 

9) U - teren zabudowy usługowej; 

10) U/MN - teren zabudowy usługowej z do-
puszczeniem funkcji mieszkaniowej; 

 

11) Kg(U) - teren zabudowy usługowej z moď-
liwoċcią adaptacji i ograniczonej rozbu-
dowy istniejących trwałych obiektów ga-
raďowych; 

12) U/KDp - teren zabudowy usługowej, w 
granicach której nakłada sić obowiązek 
budowy naziemnych miejsc do parkowa-
nia; 

13) U/KDpw - teren zabudowy usługowej, w 
granicach której nakłada sić obowiązek 
budowy parkingów kubaturowych wielo-
poziomowych; 

14) US - tereny usług sportu i rekreacji z 
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

15) ZP - tereny zieleni publicznej urządzonej, 
o charakterze parkowym, obejmujące aleje 
spacerowe; 

16) ZI/sc - teren zieleni izolacyjnej, urządzonej, 
dopuszcza sić scalanie terenów z bezpo-
ċrednio sąsiadującą parcelą i przejćcie jej 
funkcji; 

17) W - sztuczny szczelny zbiornik wodny z re-
cyrkulacją wody i odprowadzeniem do ka-
nalizacji deszczowej; 

18) KDG - teren ulicy i drogi głównej; 

19) KDZ - teren ulicy i drogi zbiorczej; 

20) KDL - teren ulicy i drogi lokalnej; 

21) KDD - teren ulicy i drogi dojazdowej ogra-
niczonego ruchu lokalnego; 

22) KDDO - teren ulicy i drogi dojazdowej 
ograniczonego ruchu lokalnego, 

23) KDW - teren ulicy i drogi wewnćtrznej 
ograniczonego ruchu lokalnego; 

24) KDB - teren ulicy i drogi dublującej ogra-
niczonego ruchu lokalnego; 

25) KDw - teren komunikacji wewnćtrznej, w 
tym dojazdy, dublery i parkingi; 

26) KDp - teren parkingów publicznych; 

27) KP/ZP - teren komunikacji pieszej, w tym 
m.in. place, aleje spacerowe, ciągi piesze, 
chodniki, mała architektura; 

28) E - tereny i obiekty infrastruktury energe-
tycznej. 

2. Wprowadza sić oznaczenia składające sić z 
dwóch symboli okreċlających w planie pod-
stawowe formy przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów, które naleďy tłumaczyć jako 
wystćpowanie na danym terenie obydwu funk-
cji, jako równorzćdnych. 
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Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące wymagań akustycznych 

wynikających z potrzeb kształtowania  
przestrzeni publicznych 

§ 7. 

1. Na terenie objćtym planem ustala sić: 

1) jako tereny przeznaczone dla realizacji ce-
lów publicznych: 

a) tereny, oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDG, KDZ, KDL jako nowe i 
istniejące drogi publiczne, wymagające 
przebudowy i dostosowania do parame-
trów okreċlonych w przepisach szczegól-
nych i niniejszej uchwale; 

2) do terenów chronionych akustycznie naleďą 
tereny, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MW, MN, zalicza sić do terenów „pod 
zabudowć mieszkaniową” w rozumieniu 
przepisów szczególnych, pozostałe tereny 
nie są zaliczane do terenów chronionych 
akustycznie. 

2. Dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla ro-
dzajów terenów chronionych akustycznie nie 
moďe przekraczać: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej oznaczonej symbolem MW – 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonej symbolem MN – 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3. Dopuszczalny poziom hałasu od terenów in-
nych niď drogi dla rodzajów terenów chronio-
nych akustycznie nie moďe przekraczać: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej oznaczonej symbolem MW – 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonej symbolem MN – 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

1. Dla terenów, o których mowa powyďej, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 

1) uporządkowanie terenów pod wzglćdem es-
tetycznym; 

 

 

2. Obowiązuje poprawa walorów estetycznych w 
terenach usług publicznych, poprzez: 

1) uporządkowanie odbioru przestrzeni, do-
prowadzając ją do naleďytego stanu estety-
ki, czystoċci, oraz naleďytego stanu tech-
nicznego i poziomu uďytkowego; 

2) wprowadzenie obiektów i elementów towa-
rzyszących przeznaczeniu podstawowemu, 
podnoszących prestiď danej funkcji; 

3) ujednolicenie gabarytów zabudowy na wy-
dzielonym terenie o okreċlonym przezna-
czeniu podstawowym. 

3. Ustalenia ogólne w granicach planu: 

1) obiekty budowlane naleďy przebudowy-
wać i projektować w taki sposób, by forma 
architektoniczna była dostosowywana do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy, z wyłą-
czeniem obiektów zdegradowanych; 

2) w zakresie kolorystyki pokryć dachowych 
w nowych obiektach budowlanych oraz w 
zakresie zmiany pokryć dachowych istnie-
jących obiektów budowlanych, obowiązu-
je zakaz stosowania kolorów pokryć da-
chowych i obróbek blacharskich, które 
prowadzą do nadmiernej, agresywnej 
ekspozycji budynku w otaczającym krajo-
brazie; 

3) w zakresie kolorystyki elewacji obowiązuje 
zakaz stosowania kolorów, które prowadzą 
do nadmiernej, agresywnej ekspozycji bu-
dynku w otaczającym krajobrazie; 

4) w stosunku do budynków gospodarczych i 
garaďowych w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usłu-
gowej, obowiązuje nakaz zharmonizowa-
nia bryły, kolorystyki i materiałów wykoĉ-
czeniowych z budynkiem mieszkalnym; 

5) zakaz stosowania prefabrykowanych be-
tonowych ogrodzeĉ w czćċci frontowej 
działki, za wyjątkiem takich elementów jak: 
słupki konstrukcji głównych i podmurówki; 

6) ustalenie dotyczące ogrodzeĉ zawarte w 
niniejszej uchwale, naleďy stosować w od-
niesieniu do nowo zagospodarowywanych 
działek, oraz w przypadku wprowadzania 
zmian w istniejących ogrodzeniach; 

7) lokalizacjć ogrodzeĉ frontowych działek 
zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, w tym dróg we-
wnćtrznych nie oznaczonych w planie,  
a dopuszczonych w ramach obsługi i po-
działu poszczególnych terenów; 
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8) nakaz zharmonizowania kolorystyki ogro-
dzenia z kolorystyką elewacji budynku; 

9) nakaz zharmonizowania ogrodzenia z 
ogrodzeniem sąsiednim, o ile jest ono w 
co najmniej dobrym stanie technicznym, 
tzn. nawiązanie co najmniej dwoma para-
metrami – wysokoċć / dominujący kolor / 
materiał / detal, etc.; 

10) zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
obejmującej tereny oznaczone: KP, ZP, ZI 
wraz z przylegającą obsługą komunikacyj-
ną wymaga kompleksowego opracowania 
zgodnie z koncepcją projektową zespołu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
przyjćtą przez Burmistrza Miasta; 

11) obiekty dysharmonizujące powinny pod-
legać stopniowej likwidacji lub przebudo-
wie, ewentualnie zastąpieniu obiektami 
odpowiadającymi warunkom tradycyjnej 
zabudowy w mieċcie w zakresie formy i 
gabarytów; 

12) w ramach przebudowy istniejących zespo-
łów zabudowy obowiązuje porządkowanie 
nieruchomoċci w odniesieniu do obiektów 
funkcji podstawowej, budynków gospo-
darczych i garaďowych oraz zagospodaro-
wania terenu w zakresie dojazdów, miejsc 
parkingowych, zieleni i wyposaďenia w in-
frastrukturć techniczną; 

13) rodzaj uďytkowania budynków gospodar-
czych nie moďe naruszać warunków za-
mieszkania; 

14) zachowanie zieleni znajdującej sić na tere-
nie działek, szczególnie zieleni ozdobnej, 
wysokiej; 

15) dopuszcza sić lokalizacjć kiosków na tere-
nach publicznych, bez wydzielania odrćb-
nych działek, z zaleceniem łączenia lokali-
zacji z przystankiem komunikacji zbioro-
wej, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta; 

16) dopuszcza sić lokalizacjć budynków na 
działkach budowlanych w odległoċci 1,5m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub bezpoċrednio przy granicy, zgodnie z 
przepisami szczególnymi; dopuszczenie to 
obowiązuje wyłącznie w przypadkach, gdy 
rozmiary działki uniemoďliwiają inny spo-
sób lokalizacji budynków lub jeďeli ustale-
nia szczegółowe niniejszej uchwały nie 
stanowią inaczej; 

4. Ustalenia szczegółowe w granicach planu: 

1) Ustalone na rysunku planu linie zabudowy 
nie dotyczą: obiektów technicznych zwią-

zanych z gospodarką wodno-ċciekową, ga-
zową, energetyczną i telekomunikacyjną 
oraz budowli i urządzeĉ drogowych, kon-
strukcji zabezpieczających lub słuďących 
konserwacji technicznej. 

2) Budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe 
i usługowe, które przekraczają ustalone w 
planie linie zabudowy, uznaje sić za adap-
towane z prawem do remontu, a takďe z 
prawem do rozbudowy, nadbudowy lub 
przebudowy pod warunkiem, iď nowa ku-
batura stanowiąca rozbudowć, nadbudo-
wć lub przebudowć - w obrysie ċcian ze-
wnćtrznych - nie przekroczy linii zabudowy 
ustalonej na rysunku planu. 

Powyďszy warunek nie dotyczy termore-
nowacji i remontu istniejącej bryły budyn-
ku, obejmującego m.in.: dachy, poddasza, 
podcienia, zadaszenia, loggie, balkony, ta-
rasy; 

3) Dopuszcza sić nadbudowć istniejących 
budynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych i usługowych, przekraczają-
cych ustalone linie zabudowy, w obrysie 
ich ċcian zewnćtrznych, do wysokoċci 
okreċlonej w tekċcie i na rysunku planu - w 
tabeli: „Podstawowe parametry zagospo-
darowania”; 

4) Obiekty budowlane nie bćdące budynkami 
mieszkalnymi, które przekraczają ustalone 
w planie linie zabudowy, za wyjątkiem 
obiektów technicznych, wymienionych w 
pkt 5, uznaje sić za tymczasowo adapto-
wane i wskazuje do rozbiórki, bez prawa 
do rozbudowy; 

5) Dopuszcza sić adaptacjć istniejących oraz 
lokalizacjć nowych obiektów technicznych 
związanych z gospodarką wodno-ċciekową 
gazową, energetyczną i telekomunikacyj-
ną, poza wyznaczonymi na rysunku planu 
liniami zabudowy; 

6) Ustalenia dotyczące budowy, rozbudowy i 
przebudowy obiektów budowlanych nie 
bćdących budynkami mieszkalnymi, usłu-
gowymi, zamieszkania zbiorowego, uďy-
tecznoċci publicznej, za wyjątkiem obiek-
tów technicznych związanych z gospodar-
ką wodno-ċciekową, gazową, energetycz-
ną i telekomunikacyjną: 

a) dopuszcza sić w/w inwestycje na tere-
nach objćtych granicami opracowania 
planu pod warunkiem tworzenia cią-
głych i spójnych form zabudowy po-
przez integracjć kubaturową istnieją-
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cych i projektowanych obiektów w gra-
nicach własnoċci działki; 

b) wprowadza sić zakaz swobodnego 
rozmieszczania wolnostojących obiek-
tów, o których mowa, w granicach dzia-
łek, w sposób nie spełniający w/w wa-
runku; 

7) Wprowadza sić zakaz trwałej adaptacji lub 
rozbudowy istniejących obiektów o kon-
strukcji nie spełniającej wymogów ochro-
ny p.poďarowej oraz obiektów w złym sta-
nie technicznym; 

8) Maksymalne, nieprzekraczalne linie zabu-
dowy naniesione na rysunku planu wzdłuď 
ulic klasy: D, L, Z, G - naleďy traktować jako 
linie postulowane dla ustalenia lokalizacji 
nowej zabudowy; 

9) Maksymalne, nieprzekraczalne linie zabu-
dowy naniesione na rysunku planu w gra-
nicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu i opisanych w legendzie jako: 

„Tereny zabudowy wzdłuď ulic wskazane 
do stopniowej, progresywnej rewaloryza-
cji urbanistycznej w celu wykształcenia 
układu zabudowy o charakterze pierzejo-
wym” - naleďy traktować jako obowiązują-
ce linie zabudowy, co najmniej dla czćċci 
kubatury nowoprojektowanych lub rozbu-
dowywanych obiektów budowlanych; 

10) Na parcelach, na których na rysunku planu 
nie wskazano linii zabudowy naleďy sto-
sować obowiązujące przepisy budowlane 
w zakresie odległoċci obiektów budowla-
nych od granic oraz odległoċci wzajem-
nych pomićdzy obiektami budowlanymi; 

11) Ulica Mickiewicza na odcinku od ul. Płoc-
kiej do ul. Projektowanej, do czasu zmiany 
Studium UiKZP m.Sierpca, pełnić bćdzie 
funkcjć ulicy klasy zbiorczej. 

Postuluje sie docelowe ustanowienie w/w 
odcinka ulicą klasy lokalnej; 

12) Ulicć Piłsudskiego ustanawia sić ulicą kla-
sy lokalnej, przy czym: 

a) szerokoċć drogi w liniach rozgranicza-
jących oraz jej przekroje i parametry 
techniczne winny być porównywalne 
do parametrów właċciwych dla ulic kla-
sy zbiorczej; 

b) pozostałe parametry w tym odległoċci 
pomićdzy skrzyďowaniami i zjazdami z 
ulicy winny spełniać wymogi właċciwe 
dla ulic klasy lokalnej; 

13) Poza wyznaczonymi graficznie i opisowo 
na rysunku planu lokalizacjami parkingów 
publicznych ustala sić obligatoryjnie obo-
wiązek zapewnienia wystarczającej dla 
ustalonej funkcji terenu iloċci miejsc par-
kingowych w granicach działek. 

§ 9. 

1. Zasady lokalizowania ogrodzeĉ: 

1) dopuszcza sić realizacjć ogrodzeĉ poszcze-
gólnych terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, z wyjątkiem terenów komu-
nikacji, dróg wewnćtrznych, i innych tere-
nów przestrzeni publicznych; 

2) nie uwaďa sić za ogrodzenia obiektów małej 
architektury takich, jak pachołki, słupki, po-
jemniki z zielenią, wydzielanie tymczaso-
wych ogródków kawiarnianych, etc.; 

3) ogrodzenia terenów zabudowy wyznaczo-
nych planem powinny spełniać nastćpujące 
warunki: 

a) maksymalna wysokoċć ogrodzenia 1,8m 
od poziomu terenu, przy czym ograni-
czenie wysokoċci nie dotyczy ogrodzeĉ i 
piłkochwytów na terenach urządzeĉ 
sportowych; 

b) ogrodzenie od strony miejsc i przestrzeni 
publicznych naleďy lokalizować w linii 
rozgraniczającej terenu, przy czym do-
puszcza sić wycofanie ogrodzenia w głąb 
terenu nie wićcej niď 2 m lub lokalizacją 
ogrodzenia w linii elewacji frontowych 
budynków; 

c) ogrodzenie powinno być aďurowe, co 
najmniej powyďej 0,6m od poziomu tere-
nu; 

d) obowiązuje zakaz stosowania prefabry-
kowanych betonowych ogrodzeĉ. 

§ 10. 

1. Zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów 
ogłoszeniowych: 

1) Na terenie objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizowanie: 

a) słupów ogłoszeniowych; 

b) reklam o powierzchni nie wićkszych niď 
3m2, w tym reklam dwustronnych o po-
wierzchni kaďdej ze stron nie wićkszej niď 
3m2, wyłącznie na terenach ulic placów, 
ciągów pieszo – jezdnych, jak równie na 
terenie działek przylegających do tych te-
renów; 
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c) reklam o powierzchni nie wićkszych niď 
8m2, wyłącznie na terenach ulic głów-
nych, ulic zbiorczych oraz działkach przy-
legających do tych ulic; 

d)szyldów o powierzchniach nie wićkszych 
niď 1m2; 

2) Ustala sić nastćpujące minimalne odległo-
ċci reklam i słupów ogłoszeniowych od in-
nych obiektów i elementów zagospodaro-
wania: 

 
Elementy zagospodarowania Reklamy o powierzchni 

nie wićkszej niď 3m2 

i noċniki tych reklam 

Reklamy o powierzchni 
nie wićkszej niď 8m2 

(od 3 do 8m2) i noċniki 
tych reklam 

Słupy 
ogłoszeniowe 

Reklamy, noċniki reklamy 50m 50m 20m 

Słupy ogłoszeniowe 20m 20m 50m 

Znaki drogowe i wolnostojące znaki Miejskiego 
Systemu Informacji 

10m 20m 10m 

Skrzyďowania ulic miejskich (krawćdč jezdni przy 
skrzyďowaniu) 

20m 30m 10m 

Krawćdč jezdni poza skrzyďowaniem 2,5m 2,5m 2,5m 

Przejċcie dla pieszych 10m 15m 5m 

Barierki oddzielające jezdnie, przystanki 2,5m 5m 2,5m 

Latarnie uliczne 2,5m 5m 2,5m 

Pieĉ drzewa 3m 6m 3m 

Oċ szpaleru drzew 3m 6m 3m 

Korona drzewa 0,5m 0,5m 1m 

Granica terenu zieleni urządzonej 15m 20m 10m 

Kamery wizyjne systemu monitoringu 30m 50m 30m 

Balustrady aďurowych balkonów i tarasów 1,2m 1,2m 3m 

Okna w budynkach 1,2 1,2 3m 

 
3) Zakazuje sić umieszczania reklam, noċników 

reklam i słupów ogłoszeniowych na tere-
nach zieleni wyznaczonych w planie; 

4) Zakazuje sić umieszczania reklam na urzą-
dzeniach naziemnych infrastruktury tech-
nicznej, takich jak: szafki energetyczne, ga-
zowe, telekomunikacyjne, stacjach trans-
formatorowych, obiektach małej architektu-
ry, chyba, ďe obiekty te są projektowane ja-
ko noċniki reklamy; 

5) Zakazuje sić umieszczania reklam na bu-
dynkach, przesłaniających i dekomponują-
cych fragment, czćċć lub całoċć elewacji 
budynku; 

6) Reklamy ċwietlne posiadające własne, we-
wnćtrzne lub zewnćtrzne čródło ċwiatła i re-
klamy podċwietlane oraz oċwietlenie wy-
staw nie powinny być uciąďliwe dla uďyt-
kowników sąsiadujących budynków oraz 
powodować olċnienia przechodniów i uďyt-
kowników jezdni. Noċniki reklamowe ze 
zmienną ekspozycją obrazu lub oċwietlenia, 
którego czas zmiany ekspozycji byłby krót-
szy niď 19 sekund (w tym obraz telewizyjny), 
mogą być umieszczane w odległoċci wićk-

szej niď 50m od krawćdzi ulicy i 100m od 
skrzyďowania ulic; 

7) Usytuowanie wolnostojących reklam musi 
być zgodne z przepisami o ruchu drogowym 
i prawa budowlanego; 

8) Dopuszcza sić umieszczanie reklam na przy-
stankach komunikacji miejskiej (zbiorowej), 
maksymalnie dwóch dwustronnych noċni-
ków reklamowych o powierzchni reklamy 
nie wićkszej niď 1,5m2 kaďde, przy czym 
łączna powierzchnia reklam nie moďe prze-
kraczać 50% powierzchni całkowitej ċcian. 
Wyklucza sić umieszczanie reklam na attyce 
wiaty lub dachu. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

oraz podziałów nieruchomości 

§ 11. 

1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady związane 
z podziałem nieruchomoċci na odrćbne działki 
budowlane: 

1) nowe działki budowlane na terenach podle-
gających podziałowi powinny mieć po-
wierzchnić i kształt umoďliwiający ich pra-
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widłowe zagospodarowanie, zapewnioną 
dostćpnoċć komunikacyjną do kaďdej działki 
z drogi publicznej, moďliwoċć sukcesywne-
go wyposaďania w infrastrukturć techniczną, 
przy czym nowe granice działek powinny 
być poprowadzone prostopadle bądč rów-
nolegle do drogi publicznej obsługującej 
dany teren; 

2) w przypadku istniejących nierównoległych i 
nieprostopadłych podziałów działek do 
układu drogowego moďliwoċć zachowania 
dotychczasowego kąta dla nowotworzonych 
działek; 

3) dopuszcza sić podział działki, w wyniku któ-
rego powstają mniejsze działki niď dopusz-
czone w ustaleniach szczegółowych, jedynie 
w przypadku powićkszenia działek sąsied-
nich, chyba ďe ustalenia szczegółowe niniej-
szej uchwały zawierają dodatkowe ograni-
czenia; 

4) plan zakazuje podziałów nieruchomoċci, w 
wyniku których działka z istniejącą zabudo-
wą traci parametry działki budowlanej, za 
wyjątkiem dopuszczenia zawartego w pkt 3 
niniejszego paragrafu; 

5) ustala sić szczegółowe zasady w zakresie 
podziału nieruchomoċci na odrćbne działki 
budowlane zawarte w ustaleniach szczegó-
łowych niniejszej uchwały przypisanych da-
nym terenom oznaczonym odpowiednim 
symbolem; 

6) powierzchnia działek nowoutworzonych w 
wyniku podziałów, których wielkoċć ustalo-
no dla poszczególnych terenów (w czćċci II 
niniejszej uchwały) dopuszczają zmniejsze-
nie tej powierzchni wynikające z istniejących 
uwarunkowaĉ, jednak nie wićcej niď 10%. 

Rozdział 6 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 12. 

1. Ustala sić nastćpujące tereny jako przestrzenie 
publiczne: 

1) publiczne tereny komunikacyjne, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: KDG, KDZ, 
KDL, KDW, dla których okreċlono ustalenia 
szczegółowe w rozdziale 11; 

2) tereny zieleni publicznej oznaczonej symbo-
lami ZP, ZI/sc, dla których okreċlono ustale-
nia szczegółowe w rozdziale 10; 

 

3) dla terenów okreċlonych jako przestrzenie 
publiczne ustala sić nastćpujące standardy 
zagospodarowania: 

a) postulat oċwietlenia terenów, 

b) nakaz zharmonizowania poszczególnych 
terenów pod wzglćdem kolorystyki, ma-
teriałów uďytych do budowy nawierzchni, 
w szczególnoċci chodników, placów, 
miejsc parkingowych, 

c) nakaz zharmonizowania pod wzglćdem 
kolorystyki i formy budowli i urządzeĉ 
technicznych typu szafki energetyczne i 
telekomunikacyjne, stacje transformato-
rowe, itp., 

d) zakaz umieszczania reklam na obiektach 
tworzonych dla ozdoby ulic, ciągów pie-
szych, placów (latarnie, obiekty małej ar-
chitektury, itp.); 

e) zakaz umieszczania reklam na terenach 
zielenie publicznej oraz zieleni izolacyj-
nej, oznaczonych symbolami ZP, ZI/sc; 

f) dopuszcza sić lokalizacjć kiosków, za wy-
jątkiem terenów oznaczonych symbola-
mi: ZP, ZI/sc; 

4) powyďsze ustalenia mają zastosowanie do 
podanych przestrzeni publicznych z 
uwzglćdnieniem ustaleĉ zawartych w prze-
pisach szczegółowych i pozostałych przepi-
sów ogólnych, zawartych w niniejszej 
uchwale i dotyczących tych terenów. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 13. 

1. Na terenie objćtym planem nie wystćpują for-
my chronione prawem. 

Obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) lokalizacja inwestycji pod warunkiem 
wprowadzenia zabezpieczeĉ słuďących 
ochronie przed negatywnym wpływem na 
wody podziemne; 

2) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływania 
na ċrodowisko jest obligatoryjne w rozu-
mieniu przepisów szczególnych, za wyjąt-
kiem przedsićwzićć dotyczących infrastruk-
tury komunikacyjnej, infrastruktury miej-
skiej, oraz stacji paliw, za wyjątkiem tere-
nów oznaczonych symbolami: U 4.2.3, 
U 4.1.4; 
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3) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na tere-
nach zieleni publicznej i izolacyjnej; 

4) tworzenie powierzchni biologicznie czynnej 
na poszczególnych działkach zgodnie z usta-
leniami szczegółowymi zawartymi w niniej-
szej uchwale; 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków  
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 14. 

1. Na obszarze objćtym ustaleniami planu nie 
wystćpują obiekty i zespoły wpisane do reje-
stru zabytków, takie obiekty znajdują sić poza 
obszarem objćtym planem. W związku z ich 
oddziaływaniem na obszar objćty ustaleniami 
planu obowiązują strefy zróďnicowane charak-
terem chronionej substancji i obowiązującymi 
zasadami jej ochrony, jak poniďej: 

1) Strefa obszaru ochrony konserwatorskiej 
zabytkowych elementów rozplanowania, 
ochrony archeologicznej, ochrony krajobra-
zu związanej z zespołem staromiejskim, 
ochrona ekspozycji zespołów zabytkowych – 
zgodnie z rysunkiem planu, w której obo-
wiązuje utrzymanie historycznej sieci ulic i 
zachowanych podziałów wewnćtrznych, 
maksymalne zachowanie historycznej sub-
stancji budowlanej oraz cech układu prze-
strzennego; 

2) Strefa ochrony ekspozycji wokół obiektów 
zabytkowych – zgodnie z rysunkiem planu, 
w której obowiązuje ochrona sieci ulic i za-
chowanych podziałów wewnćtrznych, 
utrzymanie skali zabudowy oraz poszcze-
gólnych budynków o walorach kulturowych; 

3) Strefa obszaru nieprzebadanego archeolo-
gicznie – zgodnie z rysunkiem planu, w któ-
rej ustala sić przeprowadzanie badaĉ ar-
cheologicznych na przestrzeni wybranych 
rejonów, stanowiących tereny dawnego 
osadnictwa w granicach opracowania pla-
nu, obserwacje archeologiczne i penetracje 
sondaďowe na obszarach objćtych ustale-
niami planu, badania wstćpne i zabezpiecza-
jące w strefach inwestycji budowlanych i 
urządzeĉ komunalnych, 

W trakcie prac ziemnych wymagany jest 
nadzór archeologiczny z moďliwoċcią prze-
kształcenia w badania ratownicze; 

2. Wszelkie działania w obszarach objćtych 
ochroną konserwatorską wymagają uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Rozdział 9 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 15. 

1. Podstawowy układ komunikacyjny, obejmujący 
teren objćty planem składa sić z nastćpujących 
tras: 

1) droga wojewódzka klasy technicznej G i Z 
(ul. Płocka); 

2) droga projektowana, klasy technicznej G 
(ulica Witosa); 

2. Obsługujący układ komunikacyjny składa sić z 
ulic zbiorczych, lokalnych i wewnćtrznych, du-
blujących oraz pieszo - jezdnych, są to ulice 
istniejące, których trasy zostały wykorzystane 
w planie oraz projektowane, których przebieg 
ustalono w niniejszym planie. 

§ 16. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

1) utrzymanie istniejącego komunalnego sys-
temu zaopatrzenia w wodć, tj.: 

a) ujćć studziennych, pompowni i stacji 
uzdatniania wody, 

b) rurociągu przesyłowego wody, 

c) zbiorników, pompowni, magistral, sieci 
rozdzielczych i przyłączy na terenie mia-
sta; 

2) rozbudowć sieci rozbiorczej od istniejących 
przewodów; 

3) budowć nowych obwodów systemu pier-
ċcieniowego; 

4) przy budowie sieci wodociągowej naleďy 
uwzglćdnić wymogi przeciwpoďarowe, 
szczególnie w zakresie hydrantów ze-
wnćtrznych; 

5) lokalizacjć nowych odcinków sieci wodocią-
gowej w liniach rozgraniczających dróg po-
za pasami jezdni w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi, przy uwzglćdnieniu ustaleĉ rozdzia-
łu 11; 

6) przy realizacji nowych i modernizacji istnie-
jących ujćć i sieci wodociągowych obowią-
zek zapewnienia przeciwpoďarowego zaopa-
trzenia wodnego w zakresie čródeł zaopa-
trzenia i sieci hydrantów nadziemnych; 

7) dla utrzymania wymaganej jakoċci wody 
wodociągowej oraz ciągłoċci zasilania: 
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a) objćcie działaniami ochronnymi terenów 
čródłowych ujćć wody, zgodnie z decyzją 
nr OS.II.6226-1/1/95 z dnia 6 kwietnia 
1995r. Wojewody Płockiego dotyczącej 
ustanowienia strefy ochronnej miejskie-
go ujćcia wody podziemnej w Sierpcu. 

2. W zakresie odprowadzania ċcieków sanitar-
nych ustala sić: 

1) utrzymanie istniejącego systemu kanalizacji 
komunalnej, w tym oczyszczalni ċcieków, 
sieci kolektorów i kanałów oraz podłączeĉ 
domowych; 

2) modernizacjć i rozbudowć układu sieciowe-
go dla uporządkowania gospodarki ċcieko-
wej, obsłuďenia obiektów dotychczas do 
sieci nie podłączonych i terenów planowa-
nej zabudowy; 

3) moďliwoċć utrzymania rozwiązaĉ indywidu-
alnych tylko do czasu objćcia poszczegól-
nych terenów siecią kanalizacyjną, z wyjąt-
kiem terenów połoďonych w strefie ochron-
nej ujćć wody (zgodnie z rysunkiem planu). 
Jako rozwiązania tymczasowe przewiduje 
sić szczelne zbiorniki bezodpływowe z wy-
wozem ċcieków do punktu zlewnego. Roz-
wiązania te nie mogą powodować zanie-
czyszczenia wód powierzchniowych bądč 
gruntowych. 

Na terenie objćtym strefą ochronną od ujćć 
wody dla miasta Sierpca ustala sić bez-
wzglćdny obowiązek podłączenia obiektów 
do sieci kanalizacji sanitarnej; 

4) lokalizacjć nowych odcinków sieci kanaliza-
cyjnej w liniach rozgraniczających dróg poza 
pasami jezdni w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi, przy uwzglćdnieniu ustaleĉ rozdzia-
łu 11; 

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sić: 

1) utrzymanie, rozbudowć i modernizacjć ist-
niejącego systemu kanalizacji deszczowej 
poprzez; 

a) rozwój układów sieciowych, 

b) regulacjć odbiorników wód deszczo-
wych; 

c) wyposaďenie wylotów ciągów deszczo-
wych (istniejących i projektowanych) w 
urządzenia oczyszczające; 

d) odwodnienie zabudowy obiektów dys-
trybucji paliw, parkingów, warsztatów 
samochodowych wymagają odprowa-
dzenia wód opadowych w sposób zorga-

nizowany po uprzednim oczyszczeniu z 
piasku, zawiesin i zanieczyszczeĉ ropo-
pochodnych zgodnie z warunkami wyni-
kającymi z przepisów o jakoċci ċcieków 
wprowadzanych do wód powierzchnio-
wych i do ziemi, i po uzyskaniu pozwoleĉ 
wodno-prawnych. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury gazow-
niczej; 

2) rozwój gazyfikacji siecią gazu ċredniego ci-
ċnienia dla objćcia nią dalszych czćċci mia-
sta i terenów przewidzianych pod nowa za-
budowć; 

3) lokalizacjć nowych gazociągów w liniach 
rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni 
zgodnie z wymogami przepisów szczegól-
nych w uzgodnieniu z właċciwym zakładem 
gazowniczym i zarządcą drogi, przy 
uwzglćdnieniu ustaleĉ rozdziału 11; 

4) lokalizacjć szafek gazowych na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej naleďy lokalizować w linii ogro-
dzeĉ działek od strony ulic z moďliwoċcią 
otwierania na zewnątrz; 

5. W zakresie usuwania odpadów: 

1) ustala sić obowiązek wyposaďenia nieru-
chomoċci w urządzenia oraz miejsca słuďące 
do zbierania odpadów, w tym zbieranych 
selektywnie, 

2) ustala sić wywoďenie odpadów wytwarza-
nych na obszarze planu systemem zorgani-
zowanym oraz unieszkodliwianie odpadów 
poza obszarem objćtym planem; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie urządzeĉ do 
zbierania lub segregacji odpadów (kosze, 
pojemniki) na terenach ulic, ciągów pieszo-
jezdnych, komunikacji pieszej, placów ulic 
wewnćtrznych, na terenach zieleni oraz na 
terenach usług sportu i rekreacji. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

1) utrzymanie, przebudowć i rozbudowć istnie-
jących elementów infrastruktury energe-
tycznej, tj.: 

a) likwidacjć istniejących napowietrznych 
linii 15kV, zastćpując je liniami kablo-
wymi; 

b) przeprojektowanie całego systemu elek-
troenergetycznego w celu usunićcia ist-
niejących kolizji 
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2) rozbudowć i przebudowć sieci elektroener-
getycznej oraz budowć pozostałych urzą-
dzeĉ elektroenergetycznych naleďy prowa-
dzić w uzgodnieniu i na warunkach okreċlo-
nych przez operatora sieci; 

3) realizacjć nowych stacji transformatoro-
wych 15/0,4kV z odcinkami linii zasilających 
15kV dla obsłuďenia terenów nowych inwe-
stycji oraz terenów dogćszczenia istniejącej 
zabudowy. 

4) Stacje transformatorowe SN/NN naleďy lo-
kalizować w ċrodku obciąďenia energetycz-
nego przy ulicach, w wykonaniu napo-
wietrznym lub wnćtrzowym (w zaleďnoċci 
od architektury projektowanych obiektów w 
uzgodnieniu z operatorem sieci); 

5) przyłącza elektroenergetyczne NN naleďy 
wykonać jako napowietrzne lub kablowe w 
miejscu uzgodnionym z operatorem sieci; 

6) lokalizacjć linii kablowych ċredniego i ni-
skiego napićcia w liniach rozgraniczających 
dróg poza pasami jezdni, przy uwzglćdnie-
niu ustaleĉ rozdziału 11. Dopuszcza sić moď-
liwoċć przebiegu sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej lub kablowej poza liniami 
rozgraniczającymi ulic, jeďeli wynika to z 
warunków, po uzyskaniu zgody właċciciela 
przez który sieć ma przebiegać; 

7) lokalizacjć elementów oċwietlenia ulicznego 
na terenach zwartej zabudowy w liniach 
rozgraniczających ulic; 

8) ustala sić szerokoċć stref bezpieczeĉstwa 
dla przebiegu napowietrznych linii elektro-
energetycznych SN 15 kV na 12 m (po 6m 
od osi linii na kaďdą stronć), których obo-
wiązuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków z pomiesz-
czeniami przewidzianymi na stały pobyt 
ludzi; 

b) moďliwoċć lokalizacji innych obiektów po 
uzyskaniu opinii operatora sieci; 

c) zakaz nasadzeĉ drzew i krzewów 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów; 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić: 

1) rozbudowć istniejącej sieci cieplnej; 

2) wykorzystanie lokalnych i indywidualnych 
čródeł ciepła na terenach peryferyjnych i w 
budownictwie rozproszonym przy korzysta-
niu z ekologicznych noċników energii spa-
lonych w urządzeniach o wysokim poziomie 
czystoċci emitowanych spalin; 

3) prowadzenie prac termomodernizacyjnych 
w obiektach istniejących dla ograniczenia 
potrzeb cieplnych. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala sić: 

1) utrzymanie i rozwój istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, tj. central i sieci; 

2) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istnieją-
cych i projektowanych linii w uzgodnieniu z 
operatorami sieci; 

3) rozbudowć sieci telekomunikacyjnej - ka-
blowej w liniach rozgraniczających dróg na 
warunkach okreċlonych przez zarządcć dro-
gi; 

4) obsługć abonentów za poċrednictwem in-
dywidualnych podłączeĉ stacjonarnych i ak-
tywacji telefonów komórkowych na warun-
kach okreċlonych przez operatorów sieci i 
systemów; 

§ 17. 

1. Dopuszcza sić realizacjć nieprzewidzianej w 
planie infrastruktury technicznej na wszystkich 
obszarach, w razie wystąpienia takiej potrzeby, 
pod warunkiem maksymalnego respektowania 
funkcji danego terenu. 

2. Budowa sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej z preferencją lokalizacji wzdłuď: dróg, 
granic działek lub terenów; 

3. Dopuszcza sić lokalizacjć przepompowni kana-
lizacji sanitarnej, stacji transformatorowych 
oraz innych obiektów naziemnych infrastruktu-
ry technicznej wraz z wydzieleniem odrćbnych 
działek na terenach o okreċlonych funkcjach w 
planie, bez koniecznoċci zmiany planu. 

Czćċć II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 10 
Ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 18. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: MS/M 1.1 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy ċródmiejskiej z dominacją funk-
cji mieszkaniowej wskazane do struktural-
nej i technicznej przebudowy w procesie 
sanacji i rewaloryzacji; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa usługowa tzn. lokale w parterach 
budynków z dziedziny kultury, administra-
cji, drobnego handlu i usług typu kancela-
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rie, pracownie gabinety, gastronomia, biu-
ra itp.; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moďli-
woċcią odbudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i przebudowy pod warunkiem zacho-
wania odpowiednio parametrów i wskač-
ników jak dla zabudowy nowej; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
55 % powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) dachy mieszane, preferowane dachy 
wielospadowe z dopuszczeniem da-
chów płaskich, przy nawiązaniu do 
geometrii dachów zabudowy zlokalizo-
wanej w bezpoċrednim sąsiedztwie; 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
4 kondygnacji naziemnych, tj. do 14m; 

e) minimalna wysokoċć zabudowy 2 kon-
dygnacje naziemne 

f) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych, uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
ogrodzeĉ z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, 

5) dopuszcza sić lokalizacjć budynków go-
spodarczych i garaďowych, zgodnie z § 8, 
zlokalizowanych w bryle budynku zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym, któ-
rych powierzchnia zabudowy zawiera sić 
w ramach maksymalnej powierzchni za-
budowy działki budowlanej, zgodnie z na-
stćpującymi ustaleniami: 

a) maksymalna wysokoċć 5m, 

b) dachy, jak na budynku mieszkalnym; 

6) tereny zabudowy wzdłuď ulic wskazane do 
stopniowej, progresywnej rewaloryzacji 
urbanistycznej, w celu wykształcenia ukła-
du zabudowy o charakterze pierzejowym; 

7) ustala sić obowiązek urządzenia i zago-
spodarowania terenów zieleni ozdobnej 
we wnćtrzach kwartałów zabudowy; 

8) obsługa w zakresie komunikacji, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie z § 49; 

 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 19. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

MW 2.1.1, MW 2.1.2., MW 2.1.3, MW 2.1.4, MW 
2.1.5, MW 2.1.6, MW 2.1.7, MW 2.1.8, MW 
2.1.9, MW 2.1.10, MW 2.1.11, MW 2.1.12, MW 
2.1.13, MW 2.1.14, MW 2.1.15, MW 2.1.16, MW 
2.1.17, MW 2.1.18, MW 2.1.19, MW 2.1.20, MW 
2.1.21, MW 2.1.22, MW 2.1.23, MW 2.1.24 usta-
la sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) architektura budynków – współczesne 
formy neomodernistyczne (nawiązujące 
ideowo do rozwiązaĉ przestrzennych i de-
talu modernizmu), złoďone z elementów 
kubicznych i konstruowane według ja-
snych zasad róďnicowania i sumowania 
elementów kompozycyjnych. Formy archi-
tektoniczne charakteryzujące sić prostą 
geometrią oraz harmonią, w kształtowaniu 
których nadrzćdne znaczenie mają: 

- kreowanie budynku w oparciu o zasady 
konstrukcji wielobryłowej, 

- architektonika (układ) przenikających 
sić i pićtrzących elementów bryłowych 
budynku, 

- strukturalna kompozycja elementów 
elewacji oraz podziałów horyzontalnych 
i wertykalnych, 

- uwypuklenie szczególnie atrakcyjnych 
wizualnie aspektów kompozycji, 

- układ funkcjonalny, 

- optymistyczne wraďenie odbioru zwią-
zane z nowoczesnoċcią. 

3) charakterystyka zabudowy: 

a) architektonika przenikających sić, pić-
trzących, trójwymiarowych kompozycji 
bryłowych, 

b) struktura podziałów horyzontalnych i 
wertykalnych, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 101 – 18943 – Poz. 1878 
 

c) rzuty budynków konstruowane na pla-
nie litery „C”; 

d) dachy płaskie „ukryte”, 

e) wskazane duďe, monolityczne balkony, 

f) wskazane tarasy na poziomach ostat-
nich kondygnacji, 

g) wskazane tarasy wokół budynków, 

h) systemy pionowych i poziomych prze-
szkleĉ ciągłych, 

i) główne wejċcia i wjazdy w od frontów 
budynków, 

j) wskazane odrćbne wejċcia boczne i 
ogrodowe, 

k) pochylnie wejċciowe, frontowe i ogro-
dowe dla osób NPS; 

l) zakaz stosowania: dachów pochyłych, 
jedno- i wielospadowych, lukarn, po-
krycia z blachodachówek, tympanonów, 
attyk, gzymsów poċrednich i dzielo-
nych, opasek „ozdabiających” otwory 
okienne i drzwiowe oraz innych, nie 
wymienionych detali charakterystycz-
nych dla architektury neoklasycznej 
bądč eklektycznej, a takďe: balustrad 
balkonów o konstrukcji aďurowej lub 
blaszanej, stolarki i ċlusarki okiennej 
drobnowymiarowej i dzielonej niesy-
metrycznie, ċcian zewnćtrznych z luxfe-
rów, okładzin ċciennych z tworzyw 
sztucznych, w tym zwłaszcza panelo-
wych, wykonanych w technologii PCV, 
wielokolorowych kompozycji kolory-
stycznych elewacji i grafik ċciennych; 

4) wysokoċć zabudowy 4 kondygnacje nad-
ziemne, łączna wysokoċć zabudowy 
ok.14,0m powyďej p.t., poziomy posado-
wienia ok. 0,45 do 0,90m p.p.t.; 

5) obowiązuje spójnoċć architektoniczna dla 
kaďdego wyodrćbnionego terenu polega-
jąca na stosowaniu toďsamych architekto-
nicznie brył budynków, powtarzalnych lub 
stosowanych na zasadzie odbicia lustrza-
nego; 

6) podwórza („wnćtrza”) w poszczególnych 
kwartałach zabudowy o charakterze ogro-
dowym; 

7) ustala sić obowiązek urządzenia i zago-
spodarowania terenów zieleni ozdobnej 
we wnćtrzach kwartałów zabudowy; 

 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 
powierzchni działki budowlanej, 

9) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki budow-
lanej; 

10) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaďowych; 

11) wydzielania odrćbnych działek budowla-
nych oznaczono liniami rozgraniczającymi 
poszczególnych kwartałów zabudowy wie-
lorodzinnej - zgodnie z rysunkiem planu; 

12) dla nowej zabudowy przyjmuje sić obo-
wiązujące oraz nieprzekraczalne linie za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu; 

13) zagospodarowanie terenu wymaga kom-
pleksowego opracowania zespołu zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy-
jćtej przez Burmistrza Miasta; 

14) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie z § 49; 

15) obsługa w zakresie komunikacji zgodnie z 
rysunkiem planu; 

16) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9 

§ 20. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

MWM 2.2.1, MWM 2.2.2, MWM 2.2.3, MWM 
2.2.4 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 
małe domy mieszkalne; 

2) architektura budynków – współczesne 
formy neomodernistyczne (nawiązujące 
ideowo do rozwiązaĉ przestrzennych i de-
talu modernizmu), złoďone z elementów 
kubicznych i konstruowane według ja-
snych zasad róďnicowania i sumowania 
elementów kompozycyjnych. Formy archi-
tektoniczne charakteryzujące sić prostą 
geometrią i harmonią, w kształtowaniu 
których nadrzćdne znaczenie mają: 
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- kreowanie budynku w oparciu o zasady 
konstrukcji wielobryłowej, 

- architektonika (układ) przenikających 
sić i pićtrzących elementów bryłowych 
budynku 

- strukturalna kompozycja elementów 
elewacji oraz podziałów horyzontalnych 
i wertykalnych, 

- uwypuklenie szczególnie atrakcyjnych 
wizualnie aspektów kompozycji, 

- układ funkcjonalny, 

- optymistyczne wraďenie odbioru zwią-
zane z nowoczesnoċcią. 

3) charakterystyka zabudowy: 

a) architektonika przenikających sić, pić-
trzących, trójwymiarowych kompozycji 
bryłowych, 

b) struktura podziałów horyzontalnych i 
wertykalnych, 

c) rzuty budynków konstruowane na pla-
nach litery „I”; 

d) dachy płaskie „ukryte”, 

e) wskazane duďe monolityczne balkony, 

f) wskazane tarasy na poziomach ostat-
nich kondygnacji, 

g) wskazane tarasy wokół budynków, 

h) systemy pionowych i poziomych prze-
szkleĉ ciągłych, 

i) główne wejċcia i wjazdy w od frontów 
budynków, 

j) wskazane odrćbne wejċcia boczne i 
ogrodowe, 

k) pochylnie wejċciowe, frontowe i ogro-
dowe dla osób NPS, 

l) zakaz stosowania: dachów pochyłych, 
jedno- i wielospadowych, lukarn, po-
krycia z blachodachówek, tympano-
nów, attyk, gzymsów poċrednich i dzie-
lonych, opasek „ozdabiających” otwory 
okienne i drzwiowe oraz innych, nie 
wymienionych detali charakterystycz-
nych dla architektury neoklasycznej 
bądč eklektycznej, a takďe: 

balustrad balkonów o konstrukcji aďu-
rowej lub blaszanej, stolarki i ċlusarki 
okiennej drobnowymiarowej, dzielonej 
niesymetrycznie, ċcian zewnćtrznych z 
luxferów, okładzin ċciennych z tworzyw 
sztucznych, w tym zwłaszcza panelo-

wych, wykonanych w technologii PCV, 
wielokolorowych kompozycji kolory-
stycznych elewacji i grafik ċciennych; 

4) wysokoċć zabudowy 2 kondygnacje nad-
ziemne, łączna wysokoċć zabudowy do 9m 
powyďej p.t., poziomy posadowienia ok. 
0,45 do 0,90m powyďej p.t.; 

5) obowiązuje spójnoċć architektoniczna dla 
kaďdego wyodrćbnionego terenu polega-
jąca na stosowaniu toďsamych architekto-
nicznie brył budynków, powtarzanych lub 
stosowanych na zasadzie odbicia lustrza-
nego; 

6) podwórza („wnćtrza”) w poszczególnych 
kwartałach zabudowy o charakterze ogro-
dowym; 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej, 

8) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki budow-
lanej; 

9) ustala sić obowiązek urządzenia i zago-
spodarowania terenów zieleni ozdobnej 
we wnćtrzach kwartałów zabudowy; 

10) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaďowych; 

11) wydzielania odrćbnych działek budowla-
nych oznaczono liniami rozgraniczającymi 
poszczególnych kwartałów zabudowy wie-
lorodzinnej - zgodnie z rysunkiem planu; 

12) dla nowej zabudowy przyjmuje sić obo-
wiązujące linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu; 

13) zagospodarowanie terenu wymaga kom-
pleksowego opracowania zespołu zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy-
jćtą przez Burmistrza Miasta; 

14) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie z § 49; 

15) obsługa w zakresie komunikacji zgodnie z 
rysunkiem planu; 

16) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 
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§ 21. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

MW 2.3 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zachowanie istniejącej zabudowy o prze-
znaczeniu podstawowym z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
wymiany, 

3) obowiązek urządzenia i zagospodarowania 
terenów zieleni ozdobnej we wnćtrzach 
kwartałów zabudowy; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy, przebudowy, rozbudowy i wy-
miany: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy  
5 kondygnacji nadziemnych, 

d) minimalna wysokoċć zabudowy 1 kon-
dygnacja nadziemna; 

e) dachy mieszane, preferowane dachy 
wielospadowe z dopuszczeniem da-
chów płaskich, przy nawiązaniu do 
geometrii dachów zabudowy zlokalizo-
wanej w bezpoċrednim sąsiedztwie; 

5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaďowych; 

6) obowiązuje wprowadzenie przez inwestora 
zabezpieczeĉ akustycznych dla nowej za-
budowy, zlokalizowanej przy projektowa-
nej drodze KDG 1 / 2 – ul. Witosa; 

7) obowiązują istniejące podziały parcelacyj-
ne; 

8) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie z § 49; 

10) obsługa w zakresie komunikacji zgodnie z 
rysunkiem planu; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej,  

w przypadku ich braku obowiązuje pod-
łączenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 22. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

MW/U 2.4 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa usługowa zlokalizowana w parterach 
budynków mieszkalnych z wyłączeniem 
usług produkcyjnych, transportowych; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, pod warunkiem zachowania na-
stćpujących parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
50% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy  
4 kondygnacje nadziemne; 

d) minimalna wysokoċć zabudowy 1 kon-
dygnacja nadziemna; 

e) dachy mieszane, preferowane dachy 
wielospadowe z dopuszczeniem da-
chów płaskich, przy nawiązaniu do 
geometrii dachów zabudowy zlokalizo-
wanej w bezpoċrednim sąsiedztwie; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniającym: 

a) maksymalna powierzchnia uďytkowa 
dla wprowadzanej funkcji uzupełniają-
cej 30% powierzchni uďytkowej funkcji 
podstawowej, 

b) dopuszcza sić zwićkszenie powierzchni 
uďytkowej dla istniejących usług pod 
warunkiem zachowania 30% stosunku 
ich powierzchni do powierzchni uďyt-
kowej funkcji podstawowej; 

5) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

6) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaďowych; 
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7) obowiązuje wprowadzenie zieleni wyso-
kiej, w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej; 

8) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) obowiązuje zapewnienie miejsc postojo-
wych lub garaďowych zgodnie z § 49; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 23. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

MN 3.1.1, MN 3.1.2, MN 3.1.3, MN 3.1.4 ustala 
sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
35% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 45% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu - w przypadku da-
chów dwu- lub wielospadowych; 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
prefabrykowanych elementów betono-
wych; 

3) dopuszcza sić lokalizacjć garaďy jako wbu-
dowanych w budynek o przeznaczeniu 
podstawowym, zakaz lokalizowania garaďy 
i budynków gospodarczych jako budyn-
ków wolnostojących, zgodnie z § 8; 

4) obowiązuje wprowadzenie nowej zabu-
dowy jako zespołu tworzącego spójną 
formć architektoniczną, równieď pod 
wzglćdem przyjćtych gabarytów, których 
zakres okreċlony został w pkt 2 niniejszego 
paragrafu; 

5) wszelkie zamierzenia inwestycyjne doty-
czące zabudowy mieszkaniowej moďliwe 
pod warunkiem zachowania minimalnej 
powierzchni nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej: 

a) 400m² dla zabudowy wolnostojącej, 

b) 200m2 dla zabudowy bličniaczej; 

6) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

7) minimalna szerokoċć frontu nowopowsta-
łej działki budowlanej: 

a) pod zabudowć mieszkaniową wolno-
stojącą wynosi 20m, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wynikają-
cych z istniejącego stanu zabudowy – 
15m; 

b) pod zabudowć mieszkaniową szerego-
wą i bličniaczą wynosi 10m; 

8) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) obowiązuje zapewnienie miejsc postojo-
wych zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 49; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 24. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

MNsc 3.2.1, MNsc 3.2.2 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszcza sić scalanie terenu z sąsiadują-
cymi parcelami; 

3) podział terenu na odrćbne działki budow-
lane moďliwy wyłącznie pod warunkiem 
prawnego ustanowienia, za zgodą właċci-
cieli dojazdów słuďebnych, w przypadku, 
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gdy nowo wydzielana działka nie przylega 
bezpoċrednio do drogi publicznej; 

4) obowiązuje wprowadzenie nowej zabu-
dowy jako zespołu tworzącego spójną 
formć architektoniczną, równieď pod 
wzglćdem przyjćtych gabarytów, których 
zakres okreċlony został w pkt. 5 niniejsze-
go paragrafu; 

5) lokalizacja nowej zabudowy, na warun-
kach zachowania nastćpujących parame-
trów i wskačników kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
35% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 45% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu - w przypadku da-
chów dwu- lub wielospadowych, w 
nawiązaniu do geometrii dachów zabu-
dowy zlokalizowanej w bezpoċrednim 
sąsiedztwie, 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, 

6) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

7) wszelkie zamierzenia inwestycyjne doty-
czące zabudowy mieszkaniowej moďliwe 
pod warunkiem zachowania minimalnej 
powierzchni nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej 400m²; 

8) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków gospodarczych i garaďowych, jako 
obiekty wbudowane w budynek mieszkal-
ny oraz utrzymuje sić istniejące, z moďli-
woċcią przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, odbudowy, zgodnie z § 8, oraz z za-
chowaniem nastćpujących ustaleĉ: 

a) maksymalna wysokoċć 5m – przy 
wprowadzaniu dachów jedno- lub dwu-
spadowych; 

b) dachy, jak na budynku mieszkalnym, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć budynków 
bezpoċrednio przy granicy działek są-
siednich; 

d) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na 
pozostałych terenach w ramach istnie-
jących podziałów własnoċciowych, z 
moďliwoċcią łączenia nieruchomoċci, a 
w przypadku wydzielania nowych dzia-
łek budowlanych obowiązuje minimal-
na powierzchnia nowopowstałej działki 
budowlanej 400m²; 

9) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych, o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

11) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

12) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 25. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

MN 3.3.1, MN 3.3.2, MN 3.3.3, MN 3.3.4, MN 
3.3.5, MN 3.3.6, MN 3.3.7, MN 3.3.8, MN 3.3.9, 
MN 3.3.10, MN 3.3.11 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zacho-
wanie dotychczasowej zabudowy usługo-
wej oraz lokalizacjć nowej o charakterze 
nieuciąďliwym w rozumieniu przepisów o 
ochronie ċrodowiska, 

3) usługi wbudowane w budynek mieszkalny; 

4) zachowanie istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
wymiany zabudowy, oraz moďliwoċć loka-
lizacji nowej, pod warunkiem zachowania 
nastćpujących parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
35 % powierzchni działki budowlanej, 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 45% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu- w przypadku da-
chów dwu- lub wielospadowych; 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, 

5) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

6) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków gospodarczych i garaďowych jako 
obiekty wbudowane w budynek mieszkal-
ny oraz utrzymuje sić istniejące, z moďli-
woċcią przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, odbudowy, zgodnie z §8, oraz z za-
chowaniem nastćpujących ustaleĉ: 

a) maksymalna wysokoċć 5 m do okapu – 
przy wprowadzaniu dachów jedno- lub 
dwuspadowych; 

b) dachy, jak na budynku mieszkalnym, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć budynków 
bezpoċrednio przy granicy działek są-
siednich; 

d) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na 
pozostałych terenach w ramach istnie-
jących podziałów własnoċciowych, z 
moďliwoċcią łączenia nieruchomoċci, a 
w przypadku wydzielania nowych dzia-
łek budowlanych obowiązuje minimal-
na powierzchnia nowopowstałej działki 
budowlanej 400m²; 

7) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych, o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

9) obowiązuje zapewnienie miejsc postojo-
wych zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 49; 

 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 26. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

MN/U 3.4.1, MN/U 3.4.2, MN/U 3.4.3, MN/U 
3.4.4, MN/U 3.4.5, MN/U 3.4.6, MN/U 3.4.7, 
ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa usługowa oraz usługi towarzyszące 
dobudowane lub wolnostojące, z wyłącze-
niem usług produkcyjnych, transporto-
wych; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
wymiany, oraz moďliwoċć lokalizacji no-
wej, pod warunkiem zachowania nastćpu-
jących parametrów i wskačników kształto-
wania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
45% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 35% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do 
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu - w przypadku da-
chów dwu- lub wielospadowych, 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
prefabrykowanych betonowych ogro-
dzeĉ w czćċci frontowej działki, za wy-
jątkiem takich elementów jak: słupki i 
podmurówki; 
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4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu uzupełniają-
cym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40 % powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
1 kondygnacji plus poddasze uďytkowe 
tj. do 7m do okapu przy dachach dwu – 
lub czterospadowych, 

c) dachy w nawiązaniu do geometrii da-
chów zabudowy zlokalizowanej w bez-
poċrednim sąsiedztwie, tj. zabudowy 
mieszkaniowej; 

5) utrzymuje sić istniejącą zabudowć o prze-
znaczeniu uzupełniającym, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, pod warunkiem zachowania usta-
leĉ zawartych w pkt 4, lit. a ÷ c niniejszego 
paragrafu, z zastrzeďeniem iď ustalenia te 
naleďy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

6) nową zabudowć usługową wolnostojącą 
dopuszcza sić na działce budowlanej o 
minimalnej powierzchni 600m²; 

7) maksymalnie dopuszczalny stosunek wiel-
koċci powierzchni funkcji usługowej do 
funkcji mieszkaniowej ustala sić na 50% 
do 50%; 

8) adaptacja istniejącej zabudowy o funkcji 
wyłącznie usługowej, z prawem do rozbu-
dowy w granicach własnoċci działki; 

9) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków gospodarczych i garaďowych oraz 
utrzymuje sić istniejące, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, zgodnie z § 8, oraz z zachowa-
niem nastćpujących ustaleĉ: 

a) maksymalna wysokoċć 5m do okapu 
przy zastosowaniu dachów jedno- lub 
dwuspadowych, 

b) kąt pochylenia połaci dachowych  
6°-45°, przy nawiązaniu do geometrii 
dachów zabudowy zlokalizowanej w 
bezpoċrednim sąsiedztwie; 

10) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ra-
mach istniejących podziałów nieruchomo-
ċci, a w przypadku łączenia działek lub 
wydzielania nowych działek budowlanych 
- obowiązuje zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielonej działki pod 
zabudowć mieszkaniową 600m²; 

11) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

12) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolnostojącej - 20m, a w 
szczególnie uzasadnionych przypad-
kach wynikających z uwarunkowaĉ ist-
niejącej zabudowy – 15m; 

13) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

14) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

15) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

16) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 27. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 

MN/U 3.5 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wska-
zana do strukturalnej i technicznej przebu-
dowy w procesach sanacji i rewaloryzacji; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa usługowa nieuciąďliwa w rozumie-
niu przepisów o ochronie ċrodowiska oraz 
usługi towarzyszące dobudowane lub 
wolnostojące, z wyłączeniem usług pro-
dukcyjnych, transportowych; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
wymiany, oraz moďliwoċć lokalizacji no-
wej, pod warunkiem zachowania nastćpu-
jących parametrów i wskačników kształto-
wania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
45% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 35% powierzchni działki 
budowlanej, 
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c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu - w przypadku da-
chów dwu- lub wielospadowych, 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
prefabrykowanych betonowych ogro-
dzeĉ w czćċci frontowej działki, za wy-
jątkiem takich elementów jak: słupki i 
podmurówki; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu uzupełniają-
cym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
1 kondygnacji plus poddasze uďytkowe 
tj. do 7m do okapu przy dachach dwu – 
lub czterospadowych, 

c) dachy w nawiązaniu do geometrii da-
chów zabudowy zlokalizowanej w bez-
poċrednim sąsiedztwie, tj. zabudowy 
mieszkaniowej; 

5) utrzymuje sić istniejącą zabudowć o prze-
znaczeniu uzupełniającym, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, pod warunkiem zachowania usta-
leĉ zawartych w pkt 4, lit. a ÷ c niniejszego 
paragrafu, z zastrzeďeniem, iď ustalenia te 
naleďy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

6) nową zabudowć usługową wolnostojącą 
dopuszcza sić na działce budowlanej o 
minimalnej powierzchni 600m²; 

7) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków gospodarczych i garaďowych oraz 
utrzymuje sić istniejące, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, zgodnie z § 8, oraz z zachowa-
niem nastćpujących ustaleĉ: 

a) maksymalna wysokoċć 5m do okapu 
przy zastosowaniu dachów jedno- lub 
dwuspadowych, 

b) kąt pochylenia połaci dachowych  
6°-45°, przy nawiązaniu do geometrii 
dachów zabudowy zlokalizowanej w 
bezpoċrednim sąsiedztwie; 

8) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ra-
mach istniejących podziałów nieruchomo-
ċci, a w przypadku łączenia działek lub 
wydzielania nowych działek budowlanych 
- obowiązuje zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielonej działki pod 
zabudowć mieszkaniową 600m²; 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

10) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej 20m; 

11) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

12) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

13) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

14) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 28. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 

U 4.1.1 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej, w tym: usługi handlu, 
gastronomii, rzemiosła usługowego wraz z 
zapleczem technicznym itp; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi 
towarzyszące związane z obsługą funkcji 
podstawowej, hotel, motel, zieleĉ towarzy-
sząca, parkingi; 

3) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
70% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym, 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 10% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
4 kondygnacji nadziemnych, tj. do 14m 
do okapu, 

d) dachy płaskie o kątach nachylenia  
do 10o, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, linia obowiązująca okre-
ċlona jest poprzez wskazanie lokalizacji bu-
dynków; 

5) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ra-
mach istniejących podziałów własnoċcio-
wych, z dopuszczeniem łączenia nierucho-
moċci; 

6) dopuszcza sić zlokalizowanie obiektu usłu-
gowego wielkoprzestrzennego lub typu ga-
leria – w przypadku rozbiórki zespołu gara-
ďowego; 

7) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 49; 

8) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 

§ 29. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

U 4.1.2, U 4.1.3, U 4.1.4 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej, w tym: usługi han-
dlu, zdrowia, gastronomii, rzemiosła usłu-
gowego wraz z zapleczem technicznym itp; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – usługi 
towarzyszące związane z obsługą funkcji 
podstawowej typu: hotel, motel, zieleĉ 
towarzysząca, parkingi, etc. 

3) dla terenu oznaczonego symbolem U 4.1.3 
dopuszcza sić wprowadzenie funkcji 
mieszkaniowej w istniejących budynkach, 
której udział nie moďe przekroczyć 40% 
powierzchni funkcji podstawowej; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
55% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 25% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji nadziemnych, tj. 9m do 
okapu, 

d) dachy płaskie o kątach nachylenia  
do 10o, 

5) dopuszcza sić zmianć przeznaczenia pod-
stawowego terenów na tereny innych 
usług publicznych, usług obsługi turystyki; 

6) obowiązek urządzenia i zagospodarowania 
terenów zieleni ozdobnej wewnątrz kwar-
tału: 

7) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

8) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ra-
mach istniejących podziałów własnoċcio-
wych, z dopuszczeniem łączenia nieru-
chomoċci; 

9) wszelkie zamierzenia inwestycyjne doty-
czące zabudowy usługowej moďliwe pod 
warunkiem zachowania minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej 600m2; 

10) minimalna szerokoċć frontu nowopowsta-
łej działki budowlanej pod zabudowć 
mieszkaniową z dopuszczeniem usług wy-
nosi 20m, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wynikających z uwarunko-
waĉ istniejącej zabudowy – 15m; 

11) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

12) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

13) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 
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§ 30. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

U 4.2.1, U 4.2.2, U 4.2.3 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa usługowa oraz usługi towarzyszą-
ce, z wyłączeniem usług produkcyjnych, 
transportowych; 

2) zachowanie istniejącej zabudowy z moď-
liwoċcią przebudowy, rozbudowy, nad-
budowy, wymiany oraz moďliwoċć lokali-
zacji nowej, pod warunkiem zachowania 
nastćpujących parametrów i wskačników 
kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
55% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czyn-
nej – minimum 25% powierzchni 
działki budowlanej, 

c) dachy płaskie o kącie nachylenia do 
10o, obowiązuje zasada jednolitych 
dachów w linii zabudowy frontowej 
(pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. do 9m 
do okapu, 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
prefabrykowanych betonowych ogro-
dzeĉ w czćċci frontowej działki, za wy-
jątkiem takich elementów jak: słupki i 
podmurówki; 

3) utrzymuje sić istniejącą zabudowć, z 
moďliwoċcią przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, odbudowy, pod warunkiem 
zachowania ustaleĉ zawartych w pkt 2 
niniejszego paragrafu, z zastrzeďeniem iď 
ustalenia te naleďy stosować odpowied-
nio w ramach dokonywanej zmiany; 

4) obowiązek urządzenia i zagospodarowa-
nia terenów zieleni ozdobnej wewnątrz 
kwartału; 

5) nową zabudowć usługową wolnostojącą 
dopuszcza sić na działce budowlanej o 
minimalnej powierzchni 600m²; 

6) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków gospodarczych i garaďowych oraz 
utrzymuje sić istniejące, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy, zgodnie z § 8, oraz z zacho-
waniem nastćpujących ustaleĉ: 

a) maksymalna wysokoċć 5 m przy za-
stosowaniu dachów płaskich, 

7) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

8) tereny zabudowy wzdłuď ulicy Płockiej 
wskazane do stopniowej, progresywnej 
rewaloryzacji urbanistycznej, w celu wy-
kształcenia układu zabudowy o charakte-
rze pierzejowym; 

9) minimalna szerokoċć frontu nowo wy-
dzielonej działki budowlanej 20m; 

10) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

11) utrzymanie istniejących ciągów komuni-
kacji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wpro-
wadzenia nowych o parametrach zgod-
nych z przepisami szczególnymi; 

12) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

13) w zakresie infrastruktury technicznej, 
ustala sić: 

a) obowiązek podłączenia do istnieją-
cych systemów infrastruktury tech-
nicznej, w przypadku ich braku obo-
wiązuje podłączenie po ich wykona-
niu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 31. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

U 4.3 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa usługowa oraz usługi towarzyszące, 
z wyłączeniem usług produkcyjnych, 
transportowych; 

2) istniejąca zabudowa przeznaczona do re-
montu i adaptacji, strukturalnej i technicz-
nej przebudowy z zachowaniem nastćpu-
jących parametrów i wskačników zabudo-
wy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
55% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 25% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) dachy mieszane, preferowane dachy 
wielospadowe z dopuszczeniem da-
chów płaskich, wskazane nawiązanie do 
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geometrii dachów zabudowy zlokalizo-
wanej w bezpoċrednim sąsiedztwie, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacje nadziemne, tj. do 9m do 
okapu, 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
prefabrykowanych betonowych ogro-
dzeĉ w czćċci frontowej działki, za wy-
jątkiem takich elementów jak: słupki i 
podmurówki; 

3) nową zabudowć usługową wolnostojącą 
dopuszcza sić na działce budowlanej o 
minimalnej powierzchni 600m²; 

4) obowiązek urządzenia i zagospodarowania 
terenów zieleni ozdobnej wewnątrz kwar-
tału: 

5) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

6) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej - 30m; 

7) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

9) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 32. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

U/MN 4.4.1, U/MN 4.4.2, U/MN 4.4.3, U/MN 
4.4.4, U/MN 4.4.5 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabu-
dowa usługowa oraz usługi towarzyszące, 
z wyłączeniem usług produkcyjnych, 
transportowych; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moďli-
woċcią przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, wymiany, oraz moďliwoċć lokalizacji 
nowej, pod warunkiem zachowania nastć-
pujących parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
45% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– minimum 35% powierzchni działki 
budowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu, 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
prefabrykowanych betonowych ogro-
dzeĉ w czćċci frontowej działki, za wy-
jątkiem takich elementów jak: słupki i 
podmurówki; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu uzupełniają-
cym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
45% powierzchni zabudowy działki - 
łącznie z zabudową funkcji podstawo-
wej, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
2 kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
tj. do 9m do okapu, 

c) dachy w nawiązaniu do geometrii da-
chów zabudowy zlokalizowanej w bez-
poċrednim sąsiedztwie, dopuszcza sić 
dachy płaskie; 

5) utrzymuje sić istniejącą zabudowć o prze-
znaczeniu uzupełniającym, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, pod warunkiem zachowania usta-
leĉ zawartych w pkt 5 niniejszego paragra-
fu, z zastrzeďeniem iď ustalenia te naleďy 
stosować odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

6) nową zabudowć usługową wolnostojącą 
dopuszcza sić na działce budowlanej o 
minimalnej powierzchni 600m²; 
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7) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków gospodarczych i garaďowych oraz 
utrzymuje sić istniejące, z moďliwoċcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, zgodnie z § 8, oraz z zachowa-
niem warunku: 

a) maksymalna wysokoċć 5m przy zasto-
sowaniu dachów płaskich o kącie na-
chylenia do 10o, 

8) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ra-
mach istniejących podziałów nieruchomo-
ċci, a w przypadku łączenia działek lub 
wydzielania nowych działek budowlanych 
- obowiązuje zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowej, wydzielanej działki pod 
zabudowć - 600m²; 

9) obowiązek urządzenia i zagospodarowania 
terenów zieleni ozdobnej wewnątrz kwar-
tału; 

10) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

11) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej 25m; 

12) dla nowej zabudowy oraz istniejącej zabu-
dowy rozbudowywanej obowiązują nie-
przekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

13) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

14) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

15) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

16) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 33. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 

U/MS 4.5 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej o charakterze ċród-
miejskim; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa mieszkaniowa; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów 
mieszkalnych przy zachowaniu wskačnika 
50 % udziału zabudowy mieszkaniowej w 
poszczególnych kwartałach – terenach; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
55% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim są-
siedztwie, obowiązuje zasada jednoli-
tych form dachów w linii zabudowy 
frontowej (pierzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy  
2 kondygnacje nadziemne, tj. 9m do 
okapu; 

e) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych, uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
ogrodzeĉ z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, 

5) dopuszcza sić lokalizacjć budynków go-
spodarczych i garaďowych, zgodnie z §8, 
zlokalizowanych w bryle budynku zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym, 

6) obowiązek urządzenia i zagospodarowania 
terenów zieleni ozdobnej wewnątrz kwar-
tału: 

7) utrzymanie linii obowiązujących linii zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

8) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

9) obsługa w zakresie komunikacji, zgodnie z 
rysunkiem planu,; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 
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§ 34. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

U/MS 4.6.1, U/MS 4.6.2, U/MS 4.6.3 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej o charakterze ċród-
miejskim wskazane do strukturalnej lub 
technicznej przebudowy w procesach sana-
cji i rewaloryzacji; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zabudo-
wa mieszkaniowa; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moďli-
woċcią odbudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i przebudowy pod warunkiem zachowania 
odpowiednio parametrów i wskačników jak 
dla zabudowy nowej; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
55% powierzchni działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 25% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) formy dachów: mieszane, preferowane 
dachy wielospadowe z dopuszczeniem 
dachów płaskich, wskazane jest nawią-
zanie do geometrii dachów zabudowy 
zlokalizowanej w bezpoċrednim sąsiedz-
twie, obowiązuje zasada jednolitych form 
dachów w linii zabudowy frontowej (pie-
rzei ulicy); 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy 3 kon-
dygnacje nadziemne plus poddasze uďyt-
kowe, tj. 12m do okapu, dla terenu U/MS 
4.6.2 i U/MS 4.6.3; 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy 2 kon-
dygnacje nadziemne, tj. 9m do okapu, 
dla terenu U/MS 4.6.1; 

f) stosowanie ogrodzeĉ aďurowych, uzu-
pełnionych zielenią, zakaz stosowania 
ogrodzeĉ z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, 

g) dopuszcza sić lokalizacjć budynków go-
spodarczych i garaďowych zlokalizowa-
nych w bryle budynku zabudowy o prze-
znaczeniu podstawowym, zgodnie z § 8; 

5) tereny zabudowy wzdłuď ulicy Płockiej 
wskazane do stopniowej, progresywnej re-
waloryzacji urbanistycznej, w celu wykształ-
cenia układu zabudowy o charakterze pie-
rzejowym; 

6) obowiązek urządzenia i zagospodarowania 
terenów zieleni ozdobnej wewnątrz kwarta-
łu; 

7) obsługa w zakresie komunikacji, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

8) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 49; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 

§ 35. 

1. Dla terenu, oznaczonego a rysunku planu sym-
bolem: 

U/KDp 4.7 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zabudo-
wa usługowa w granicach której nakłada sić 
obowiązek budowy naziemnych miejsc do 
parkowania; 

2) projektowane miejsca do parkowania prze-
znaczone są dla obsługi terenów usługo-
wych oraz terenów zlokalizowanych w bez-
poċrednim sąsiedztwie; 

3) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 5% 
powierzchni działki budowlanej, z prze-
znaczeniem dla niezbćdnych obiektów i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 5% powierzchni działki budow-
lanej, 

4) obowiązuje zakaz grodzenia; 

5) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) utrzymanie istniejących ciągów komunikacji 
pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowadzenia 
nowych o parametrach zgodnych z przepi-
sami szczególnymi; 

7) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 49; 

8) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
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przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 

§ 36. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolami: 

U/KDpw 4.8.1, U/KDpw 4.8.2 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie - zabu-
dowa usługowa oraz usługi towarzyszące, 
z wyłączeniem usług produkcyjnych, 
transportowych, w granicach której nakła-
da sić obowiązek budowy parkingów wie-
lopoziomowych; 

2) zakaz grodzenia; 

3) wprowadza sić łączenie zabudowy usłu-
gowej z obiektem garaďowym, jako jeden 
obiekt kubaturowy; 

4) dopuszcza sić budowć parkingów wielo-
poziomowych, jako obiektów samodziel-
nych; 

5) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy usługowej: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
do 70% powierzchni zabudowy o prze-
znaczeniu podstawowym, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 10% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
4 kondygnacji nadziemnych tj. do 14m 
przy dachach płaskich o kącie nachyle-
nia do 10o, 

d) nakłada sić obowiązek budowania par-
kingu podziemnego lub nadziemnego 
w obiekcie usługowym; 

6) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

7) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) utrzymanie istniejących ciągów komunika-
cji pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowa-
dzenia nowych o parametrach zgodnych z 
przepisami szczególnymi; 

9) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49; 

 

 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 37. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

US 5 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – teren 
usług sportu i rekreacji z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – obiekty 
zaplecza do korzystania z urządzeĉ spor-
towych, tereny zieleni, trybuny płaskie; 

3) na terenie osiedlowego zespołu usług 
sportu i rekreacji ustala sić lokalizacjć: 

a) zintegrowanego zespołu boisk do gier 
zespołowych, tj. piłka rćczna, koszy-
kówka, siatkówka, badminton, 

b) dwa korty tenisowe, 

c) alternatywnie - rezygnacjć z budowy 
boiska wielodyscyplinarnego na rzecz 
budowy boiska do piłki rćcznej mogą-
cego słuďyć do gry w piłkć noďną oraz 
rezygnacjć z jednego kortu tenisowego 
na rzecz budowy boiska do gry w ko-
szykówkć i siatkówkć (badmingtona), 

d) dopuszcza sić równieď alternatywnie 
moďliwoċć budowy sztucznego lodowi-
ska - w miejsce boiska wielodyscypli-
narnego, 

e) trybuny płaskie – dwa odrćbne zestawy 
trybun, po dwa rzćdy ze strefą dojċć; 

f) układ zieleni – nasadzenie drzew 
ozdobnych, nasadzenie ďywopłotów, 
krzewów oraz bylin ozdobnych, załoďe-
nie trawników; 

g) ogrodzenie terenów urządzeĉ sporto-
wych poprzez stosowanie ogrodzeĉ 
aďurowych uzupełnionych zielenią (za-
kaz stosowanie ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych); 

h) wyposaďenie terenu w urządzenia ru-
chome bądč tymczasowe, jak toalety 
przenoċne standardowe i toalety prze-
noċne dla osób niepełnosprawnych; 
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i) montaď stojaków na rowery, 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
terenów zieleni minimum 25% powierzch-
ni terenu US 5; 

5) maksymalna powierzchnia zainwestowa-
nia 75 % powierzchni terenu; 

6) w przypadku realizacji zaplecza (szatnie, 
sanitariaty etc.) dla korzystających z urzą-
dzeĉ sportowych maksymalna wysokoċć 
zabudowy 2 kondygnacje, tj. do 9m o da-
chach płaskich przy kącie nachylenia do 
10o; 

7) zakaz lokalizowania innych obiektów kuba-
turowych niď wymienione w pkt 6; 

8) zagospodarowanie terenu wymaga kom-
pleksowego opracowania projektowego 
zespołu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, akceptowanego przez Burmi-
strza Miasta; 

9) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 49, które mo-
gą być lokalizowane poza terenem US 5; 

11) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 38. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

ZP 6.1.1, ZP 6.1.2, ZP 6.1.3 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zie-
leni publicznej urządzonej o charakterze 
parkowym, w tym elementy komunikacji 
pieszej, ciągi piesze, chodniki, mała archi-
tektura; 

2) tereny zieleni publicznej stanowią pasaďe 
spacerowe o szerokoċci zmiennej, podanej 
na rysunku planu; 

3) zakaz lokalizowania zabudowy; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 50% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 5% 
powierzchni terenu dla budowy obiektów 
infrastruktury nadziemnych; 

6) w ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 

a) lokalizacjć alejek spacerowych, 

b) lokalizacjć skweru spacerowego z formą 
rzečbiarską na terenach oznaczonych 
symbolami: ZP 6.1.1, ZP 6.1.2 i ZP 6.1.3, 

c) lokalizacjć skweru spacerowego z fon-
tanną na terenach oznaczonych symbo-
lami: ZP 6.1.2, ZP 6.1.3, 

d) nasadzenie drzew ozdobnych, nasadze-
nie ďywopłotów, krzewów oraz bylin 
ozdobnych, 

e) załoďenie trawników; 

7) w ramach przeznaczenia uzupełniającego 
dopuszcza sić 

a) montaď ławek parkowych, 

b) montaď koszy na ċmieci, 

c) montaď stojaków na rowery, 

8) zagospodarowanie terenu wymaga kom-
pleksowego opracowania projektowego za-
sad kształtowania zieleni w ramach zespołu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
akceptowanego przez Burmistrza Miasta; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 

§ 39. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

ZI/sc 6.2.1, ZI/sc 6.2.2, ZI/sc 6.2.3, ZI/sc 6.2.4, 
ZI/sc 6.2.5, ZI/sc 6.2.6 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – zieleĉ 
publiczna urządzona o funkcji izolacyjnej; 

2) ustala sić moďliwoċć przeznaczenia terenu 
na scalenie z bezpoċrednio sąsiadującą par-
celą i przejćcie jej funkcji, wówczas obowią-
zywać bćdą parametry i wskačniki jak dla 
działek – funkcji, z którymi nastąpi scalenie; 
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3) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 50% powierzchni terenu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 5% 
powierzchni terenu dla budowy obiektów 
infrastruktury nadziemnych; 

5) w ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 

a) nasadzenie drzew ozdobnych, 

b) załoďenie trawników. 

§ 40. 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

W 7 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – sztuczny, 
szczelny zbiornik wodny, 

2) zbiornik bćdzie pełnił funkcjć rekreacyjną 
(bierną) i ozdobną; 

3) zbiornik nie bćdzie słuďył do pićtrzenia lub 
gromadzenie wody na jakiekolwiek cele; 

4) obowiązek zapewnienia recyrkulacji i od-
prowadzenia wody do kanalizacji deszczo-
wej. 

§ 41. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

KDw 8.1.1, KDw 8.1.2, KDw 8.1.3, KDw 8.1.4 
ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
komunikacji wewnćtrznej, w tym dojazdów i 
dublerów obsługujących zespoły zabudowy; 

2) obowiązek nasadzeĉ zieleni izolacyjnej 
ċredniej i wysokiej, minimalny wskačnik 
powierzchni biologicznie czynnej 10%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy do 5% 
powierzchni terenu, przeznaczona dla lokali-
zacji obiektów infrastruktury nadziemnych; 

4) obligatoryjna lokalizacja miejsc parkingo-
wych; 

5) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 

§ 42. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

KDp 8.2.1, KDp 8.2.2, KDp 8.2.3, KDp 8.2.4, KDp 
8.2.5, KDp 8.2.6, KDp 8.2.7, KDp 8.2.8, KDp 
8.2.9, KDp. 8.2.10 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – parkingi 
publiczne; 

2) obowiązek nasadzeĉ zieleni izolacyjnej 
ozdobnej ċredniej i wysokiej, minimalny 
wskačnik powierzchni biologicznie czynnej 
10%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy do 5% 
powierzchni terenu, przeznaczona dla lokali-
zacji obiektów infrastruktury nadziemnych; 

4) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 

§ 43. 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

KP/ZP 8.3.1, KP/ZP 8.3.2, KP/ZP 8.3.3, KP/ZP 
8.3.4, KP/ZP 8.3.5, KP/ZP 8.3.6, KP/ZP 8.3.7, 
KP/ZP 8.3.8, KP/ZP 8.3.9, KP/ZP 8.3.10, KP/ZP 
8.3.11, KP/ZP 8.3.12, KP/ZP 8.3.13, KP/ZP 8.3.14, 
KP/ZP 8.3.15, KP/ZP 8.3.16, KP/ZP 8.3.17, KP/ZP 
8.3.18, KP/ZP 8.3.19 ustala sić: 

1) jako przeznaczenie podstawowe – teren 
komunikacji pieszej; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – zieleĉ 
towarzysząca ozdobna; 

3) tereny komunikacji pieszej stanowią pasa-
ďe spacerowe o szerokoċci zmiennej, 
podanej na rysunku planu; 

4) zakaz lokalizowania zabudowy; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 20% powierzchni terenu; 
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6) maksymalna powierzchnia zabudowy 5% 
powierzchni terenu dla budowy obiektów i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej nad-
ziemnych; 

7) w ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 

a) lokalizacjć alejek spacerowych, 

b) lokalizacjć skweru spacerowego z for-
mą rzečbiarską w terenach oznaczonych 
symbolami: KD/ZP 8.3.1, KD/ZP 8.3.2 i 
KD/ZP 8.3.3, 

c) lokalizacjć skweru spacerowego z fon-
tanną teren KD/ZP 8.3.3, 

d) nasadzenie drzew ozdobnych, nasadze-
nie ďywopłotów, krzewów oraz bylin 
ozdobnych, 

e) załoďenie trawników; 

8) w ramach przeznaczenia uzupełniającego 
dopuszcza sić 

a) montaď ławek parkowych, 

b) montaď koszy na ċmieci, 

c) montaď stojaków na rowery, 

9) zagospodarowanie terenu wymaga kom-
pleksowego opracowania projektowego 
zasad kształtowania zieleni w ramach ze-
społu zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, akceptowanego przez Burmistrza 
Miasta; 

10) w zakresie infrastruktury technicznej, usta-
la sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej,  w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 9. 

§ 44. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

KG(U) 8.4 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – zespół 
parterowych obiektów garaďowych z moďli-
woċcią ograniczonej rozbudowy (dobudo-
wy); 

2) dopuszcza sić moďliwoċć scalenia terenu z 
działkami połoďonym w terenach oznaczo-
nych symbolami U 4.1.1, U/KDp 4.7 oraz 
przekształcenie na funkcjć usługową wraz z 

wyburzeniem istniejących obiektów gara-
ďowych; 

3) istniejąca zabudowa garaďowa przeznaczo-
na do strukturalnej i technicznej przebudo-
wy oraz minimalnej rozbudowy o uzupeł-
nienie drugiego rzćdu garaďy na całej dłu-
goċci istniejącego rzćdu garaďy, z zachowa-
niem nastćpujących parametrów i wskačni-
ków zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 
40% powierzchni terenu, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 10% powierzchni terenu; 

c) wysokoċć zabudowy 1 kondygnacja nad-
ziemna, tj. do 3m do okapu; 

d) dachy płaskie o kącie nachylenia do 10o; 

e) zakaz grodzenia; 

4) parametry i wskačniki kształtowania nowej 
zabudowy usługowej: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 
70% powierzchni, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 10% powierzchni działki; 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do  
3 kondygnacji naziemnych tj. do 14m; 

d) dachy płaskie o kącie nachylenia do 10o; 

e) nakłada sić obowiązek budowania par-
kingu podziemnego w obiekcie usługo-
wym; 

5) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

6) utrzymanie istniejącej obsługi w zakresie 
komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) utrzymanie istniejących ciągów komunikacji 
pieszo-jezdnej z moďliwoċcią wprowadzenia 
nowych o parametrach zgodnych z przepi-
sami szczególnymi; 

8) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 49; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 

a) obowiązek podłączenia do istniejących 
systemów infrastruktury technicznej, w 
przypadku ich braku obowiązuje podłą-
czenie po ich wykonaniu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w rozdzia-
le 9. 
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§ 45. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

E 9.1.1, E 9.1.2, E 9.1.3, E 9.1.4 ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – obiekty 
infrastruktury energetycznej istniejące; 

2) dopuszcza sić moďliwoċć rozbudowy, prze-
budowy istniejących obiektów; 

§ 46. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

E 9.2.1, E 9.2.2, E 9.3.3, E 9.2.4, E 9.2.5, E 9.2.6, 
E 9.2.7, E 9.2.8, E 9.2.9, E 9.2.10, ustala sić: 

1) jako podstawowe przeznaczenie – obiekty 
infrastruktury energetycznej planowane; 

2) dopuszcza sić moďliwoċć realizacji obiektów 
kubaturowych, kontenerowych, odpowied-
nio do wymogów i moďliwoċci technicz-
nych; 

3) dopuszcza sić moďliwoċć wydzielania dzia-
łek pod ww. obiektami, bez potrzeby zmiany 
planu; 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy do 4m. 

Rozdział 11 
Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 47. 

1. Plan ustala dla poszczególnych dróg, oznaczo-
nych na rysunku planu, nastćpujące warunki 
funkcjonalno-techniczne: 

 
Lp Symbol odcinka 

drogi oznaczonego 
na rysunku planu 

Nazwa ulicy Klasa ulicy (drogi) Szerokoċć 
w liniach 

rozgraniczających 

Ustalenia dodatkowe 

1. KDG 1 / 2 projektowana ulica 
Witosa 

ulica (droga) 
główna 

25 m Droga - ulica obsługuje teren poprzez 
skrzyďowania z ul. Płocką i Piłsudskiego. 
Dla obsługi terenów przylegających 
projektuje sić drogi dublujące (serwiso-
we). 
Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

2. KDZ 1 / 2 ulica Płocka, 
ulica Mickiewicza – 
docelowo ulica klasy 
lokalnej KDL 

ulica (droga) 
zbiorcza 

 

zmienna 
17 - 18,5 m 
zmienna 

ċr.15 m 

Droga - ulica obsługuje nieruchomoċci do 
niej przylegające poprzez istniejące 
zjazdy. 

Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

3. KDL 1 / 2 ulice: Słowackiego, 
Paderewskiego oraz 
ulice projektowane 

ulice (drogi) 
lokalne 

zmienna 12 -15 m 
zgodnie z rysun-
kiem planu 

Ulice obsługujące nieruchomoċci przy 
nich zlokalizowane. 
Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

4. KDD 1 / 2 ulice: Solskiego, Wy-
spiaĉskiego, Jaracza, 
Matejki, Białobłocka 
oraz ulice projektowane 

ulice (drogi) 
dojazdowe 

zmienna zgodnie 
z rysunkiem 
planu 

Ulice obsługujące nieruchomoċci przy 
nich zlokalizowane. 
Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

5. KDDO ½ ulice projektowane ulice (drogi) klasy 
dojazdowej ogra-
niczonego ruchu 
lokalnego pojaz-
dów o masie 
całkowitej do  
2,5 tony 

zgodnie z rysun-
kiem planu 

Ulice obsługujące nieruchomoċci przy 
nich zlokalizowane. 

Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

6. KDW ½ Ulice projektowane ulice (drogi) 
wewnćtrzne 
ograniczonego 
ruchu lokalnego 
pojazdów o masie 
całkowite do  
2,5 tony 

zgodnie z rysun-
kiem planu 

Ulice obsługujące nieruchomoċci przy 
nich zlokalizowane. 
Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 

7. KDB ½ Ulice projektowane Ulice (drogi) 
dublujące 

zgodnie z rysun-
kiem planu 

Ulice obsługujące nieruchomoċci przy 
nich zlokalizowane. 

Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu 
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§ 48. 

1. Na terenach przeznaczonych na cele komuni-
kacji, ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) szerokoċć ulic w liniach rozgraniczający oraz 
sposób rozplanowania zgodnie z rysunkiem 
planu na terenach zabudowanych obowią-
zuje lokalizowanie chodników dla pieszych 
minimum jednostronnie, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

2) w liniach rozgraniczających moďliwoċć loka-
lizowania obiektów małej architektury, jak: 
słupy ogłoszeniowe, ławki i elementy deko-
racyjne, zatoki i przystanki autobusowe, kio-
ski, 

3) z wyłączeniem drogi KDG - projektowanej 
ul. Witosa; 

4) lokalizacja sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej przy uwzglćdnieniu wymagaĉ 
okreċlonych w przepisach szczególnych i w 
porozumieniu z zarządcą drogi; 

5) w liniach rozgraniczających moďliwoċć loka-
lizowania zieleni, pod warunkiem nie utrud-
niania organizacji ruchu; 

6) ustala sić moďliwoċć lokalizacji tras rekre-
acyjno - rowerowych wzdłuď dróg, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

7) trasy rekreacyjno - rowerowe jako jedno-
stronne o szerokoċci zgodnej z przepisami 
szczególnymi i usytuowaniem wzglćdem 
jezdni, zapewniające bezpieczeĉstwo ruchu; 

8) dopuszcza sić w przypadku ċcieďek rowero-
wych jednokierunkowych jeden pas łączący 
chodnik i ċcieďkć rowerową o szerokoċci 
zgodnej z przepisami szczególnymi; 

9) nie dopuszcza sić lokalizowania schodów 
wejċciowych do budynków poza linią roz-
graniczającą tereny o przeznaczeniu pu-
blicznym tzn. drogi, place, itp. Nie dotyczy 
istniejących schodów wejċciowych. 

§ 49. 

1. W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych 
lub garaďowych na danej nieruchomoċci, usta-
la sić: 

1) obowiązek realizacji miejsc parkingowych 
dla zabudowy nowej i rozbudowywanej na 
działkach inwestycyjnych tej zabudowy; 

2) dla istniejących bloków zabudowy miesz-
kaniowej dopuszcza sić realizacjć miejsc 
parkingowych brakujących do osiągnićcia 
ustalonych w planie wskačników, w formie 

parkingów podziemnych pod naleďącymi 
do nich terenami osiedlowymi; 

3) dla przeznaczonych do zachowania bu-
dynków w kwartałach zabudowy zwartej 
dopuszcza sić realizacjć miejsc parkingo-
wych, brakujących do osiągnićcia ustalo-
nych wskačników, w formie odpowiednie-
go powićkszenia – za zgodą inwestora – 
liczby miejsc postojowych w zabudowie 
nowej w tym samym kwartale zabudowy; 

4) Dopuszcza sić wyznaczanie miejsc parkin-
gowych w pasie ulic lokalnych (KDL) i do-
jazdowych (KDD), których szerokoċć w li-
niach rozgraniczających jest nie mniejsza 
niď 12m; 

5) Jeďeli w wyniku inwestycji ulegają likwi-
dacji ogólnodostćpne miejsca parkingo-
we, inwestor jest obowiązany do ich od-
tworzenia w tej samej iloċci i z zachowa-
niem ich ogólnodostćpnego charakteru; 

6) Dla budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych oraz zespołów zabudowy usługowej 
postulowana jest budowa miejsc parkin-
gowych w poziomie podpiwniczenia; 

7) Postuluje sić wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej w ciągu miejsc parkingowych  
(np. co 4 stan.); 

8) W szczegółowych projektach budowla-
nych naleďy powtórnie zbilansować miej-
sca naziemne i w poziomie podpiwnicze-
nia zachowując niezbćdne iloċci miejsc 
parkingowych dla całego zespołu w kaďdej 
z jednostek bilansowych; 

9) Rezygnując z budowy garaďy w poziomie 
podpiwniczenia w jednym z budynków w 
jednostce bilansowej, dla której z obliczeĉ 
wynika koniecznoċć budowy takich garaďy, 
nakłada sić tym samym bezwzglćdny 
obowiązek budowy garaďy w pozostałych 
budynkach, w granicach opracowania oraz 
ogranicza iloċć zieleni w obrćbie pasów 
parkingowych naziemnych; 

10) W projektach budowlanych naleďy ustalić 
dokładne lokalizacje miejsc parkingowych 
przeznaczonych tylko dla osób NPS oraz 
miejsc dla samochodów cićďarowych i au-
tobusów, a takďe miejsc parkingowych dla 
rowerów; 

11) Obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
dla rowerów; 

12) W zakresie komunikacji zbiorowej obszar 
planu ma być obsługiwany komunikacją 
autobusową; 
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13) Wskačniki parkingowe obowiązujące dla 
całego obszaru planu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na: minimum 0,75 miejsca na mieszka-
nie; 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na: 1 miejsce parkingowe na 1 miesz-
kanie; 

c) zabudowa handlu i usług: 15–25 miejsc 
na 1000m2 powierzchni uďytkowej; 

d) zabudowa usług administracji (biura i 
urzćdy): 10–18 miejsc parkingowych na 
1000m2 powierzchni uďytkowej; 

e) tereny urządzeĉ sportowych: 

- dla samochodów osobowych: 
15msc/ 100 uďytkowników lub 
15msc/ 100msc na widowni; 

- dla autobusów: 0,5 m-ca / 100 uďyt-
kowników lub 0,5 m-ca / 100 msc na 
widowni; 

f) budynki i pomieszczenia usługowe z 
zakresu sportu, rekreacji, oċwiaty, 
zdrowia oraz budynki sakralne nie 
mniej niď 10 miejsc parkingowych na 

1000m2 powierzchni uďytkowej budyn-
ków lub pomieszczeĉ; 

g) budynki i pomieszczenia mieszkalnic-
twa zbiorowego (lub turystyki) z zakre-
su hoteli, domów opieki społecznej nie 
mniej niď 10 miejsc na 1000m2 po-
wierzchni uďytkowej budynków lub 
pomieszczeĉ; 

h) miejsca postojowe dla rowerów mini-
mum 10 miejsc na 100 miejsc postojo-
wych dla samochodów. 

Rozdział 12 
Przepisy końcowe 

§ 50. 

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

2. Wartoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu 
opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala sić w 
wysokoċci 30%. 

§ 51. 

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

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Marek Chrzanowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 327/XXXIX/2010 

Rady Miasta Sierpca 
z dnia 18 marca 2010r. 

 
Wykaz 

uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Sierpca  
w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Mickiewicza 

 
L.p. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imić, nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres zgłaszają-

cego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Miasta  
zał. do 

Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 28.09.2009 Mieszkaĉcy osiedla mieszkanio-
wego 

Białkowska Agnieszka  
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 8 

Białkowski Krzysztof  
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 8 

Baranowska Małgorzata  
09-200 Sierpc, ul. Lipowa 1 

Baranowski Paweł  
09-200 Sierpc, ul. Lipowa 1 

Brudzyĉski Roman  
09-200 Siepc, ul. Jana Pawła II 

Brudzyĉska Teresa  
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 

Tomaszewski Marek  
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 6 

Tomaszewska Agnieszka 
 09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 6 

Jagodziĉska Joanna  
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 1 

Jagodziĉski Krzysztof  
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 1 

Jakubowski Zbigniew  
09-200 Sierpc, ul. Leċna 6 

Kučniewski Zenon  
09-200 Sierpc, ul. Witosa 10 

Piotrowska Katarzyna  
09-200 Sierpc, ul. Lipowa 7 

Piotrowski Piotr 
 09-200 Sierpc, ul. Lipowa 7 

Młynarczyk Waldemar  
09-200 Sierpc, ul. Lipowa 5 

Młynarczyk Barbara  
09-200 Sierpc, ul. Lipowa 5 

Bieĉkowski Leszek 
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 4 

Głuchowski Paweł  
09-200 Sioerpc, ul. Białobłocka 13 

Bieĉkowski Jerzy 
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 4 

Bieĉkowska Henryka  
09-200 Sierpc, ul. Sosnowa 4 

Nie zgadzają sić ze zmianą 
kategorii ulicy Witosa 

ul. Witosa KDG 1/2 - ulica 
(droga) klasy 
głównej, jedno 
jezdniowa o dwóch 
pasach ruchu 

 Nie ma moďliwoċci 
zmiany kategorii 
projektowanej drogi – 
ulicy Witosa. 
Projektowana droga 
wynika z projektu 
układu komunikacyj-
nego w skali 
województwa. 

 Nie uwzglćdniono  

2. 25.09.2009 Barbara i Waldemar Młynarczyk 

09-200 Sierpc, ul. Lipowa 5 

Wnoszą o zmianć przeznacze-
nia działki na zabudowć 
mieszkalną z dopuszczeniem 
usług MN/U 

działka nr ewid. 
2347/46 

MN/U zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem 
usług 

Wprowadzono 
funkcjć 
zabudowy 
mieszkaniowej z 
usługami MN/U 

 uwzglćdniono   

3. 23.09.2009 Małgorzata i Paweł Baranowscy 

09-200 Sierpc, ul. Lipowa 1 

Wnoszą o: 

- zmianć przeznaczenia działki 
na zabudowć mieszkalną z 
dopuszczeniem usług MN/U; 

- projektowany ciąg 
pieszojezdny moďe być 
niebezpieczny dla samocho-
dów i pieszych; 

- zaznaczyć na mapie pas 
zieleni -oddzielający działki 
od ciągu pieszojezdnego. 

działka o nr ewid. 
2367/47, 
projektowana 
ulica, ciąg 
pieszojezdny w 
liniach 
rozgraniczających 
ul. Witosa KDG 
1/2 

MN/U zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem 
usług, 

Ulica KDG 1/2 ul. 
Witosa 

Wprowadzono 
funkcjć 
zabudowy 
mieszkaniowej z 
usługami MN/U 

Rysowane na rysunku 
planu jezdnie, chodniki 
oraz drogi dublujące 
itp. w liniach 
rozgraniczających 
dróg są elementem 
informacyjnym. 
Uszczegółowienie 
nastćpuje na etapie 
projektu budowlane-
go. Projektowany 
bubler ma obsługiwać 
posesje przylegające 
do linii rozgraniczają-
cej ulicy Witosa. 
Projekt planu pokazuje 
docelowy model 
obsługi komunikacyj-
nej w obszarze planu. 

Plan ustala zakładanie 
pasów zieleni wzdłuď 
wszystkich ciągów 
komunikacyjnych. 
Zieleĉ stanowi 
element branďowy 
projektu budowlane-
go. 

Czćċciowo 
uwzglćdniono 

Czćċciowo nie 
uwzglćdniono 
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4. 21.09.2009 Marzanna i Zenon 
Kupniewscy 

09-200 Sierpc, ul. Witosa 10 

Wnoszą o: 

- zmianć przeznaczenia działki na 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną z - dopuszcze-
niem usług MN/U 

- wprowadzenie istniejącego 
zjazdu z posesji na ulicć Witosa 

 

Działki o nr ewid. 
2367/63, 2367/49 

MN/U zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem 
usług, 

Ulica KDG 1/2  
ul. Witosa 

Wprowadzono 
funkcjć 
zabudowy 
mieszkaniowej z 
usługami MN/U 

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami o 
drogach publicznych z 
drogi klasy głównej 
nie wolno projektować 
zjazdów na poszcze-
gólne posesje. Jeďeli 
wyjątek jest 
dopuszczalny, to 
powinien go 
wprowadzić projektant 
drogi na etapie 
projektu budowlane-
go. Plan nie pokazuje 
kierunków zjazdów na 
posesje – bo to nie jest 
przedmiotem planu. 

Uwzglćdniono   

5. 1.06.2009 Wojciech Krajewski 
Przedsićbiorstwo 
Handlowe ARDOMEX  
09-200 Sierpc, ul. Leċna 2 

Wnosi o: 

- uwzglćdnienie w projekcie 
technicznym wjazdu (wyjazdu) z 
planowanej drogi na jego 
posesje samochodów cićďaro-
wych i innych pojazdów o 
długoċci ok. 17 m i masie  
30 Mg. 

Działki o nr ewid. 
2367/28, 
2637/34/ulica 
Leċna 

MN/U zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna z 
dopuszczeniem 
usług, 

Ulica KDD 1/2  
ul. Leċna 

 Plan nie pokazuje 
kierunków zjazdów na 
posesje, bo to nie jest 
przedmiotem planu. 
Ulica Leċna KDD 1/2 
ulica dojazdowa, która 
bezpoċrednio 
obsługuje poprzez 
zjazdy działki 
przylegające do niej. 

 Nie uzwglćdniono  

 
Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marek Chrzanowski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 327/XXXIX/2010 

Rady Miasta Sierpca 
z dnia 18 marca 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ SIERPCA 

o sposobie realizacji ustalonych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta 
Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Mickiewicza  
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Sierpca rozstrzyga, co nastćpuje: 

1. do zadaĉ własnych gminy, objćtych granicami planu naleďy budowa ulic gminnych, budowa sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 

2. za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ stanowić bćdą zapisy dokumentów okreċlających strategić 
rozwoju miasta, takich jak aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Sierpca na lata 
2005 – 2013, który stanowi podstawć do formułowania rocznych planów budďetowych miasta, 

3. terminy rozpoczćcia i zakoĉczenia realizacji zadaĉ ustalone bćdą według zasad i kryteriów przyjćtych 
przy konstruowaniu dokumentów, o których mowa w pkt 2, 

4. zasady finansowanie zadaĉ naleďących do zadaĉ własnych gminy zapisanych w ustaleniach miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego: 

a) finansowanie kosztów zadaĉ odbywać sić bćdzie przy pełnym lub czćċciowym udziale ċrodków bu-
dďetowych, 

b) limity wydatków budďetowych na wieloletnie programy inwestycyjne ujćte są w budďecie na kaďdy 
rok. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Marek Chrzanowski 

 
 
 


