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§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Maciejowice. 

§ 3. Uchyla siň uchwałň nr VII/36/07 Rady Gmi-
ny Maciejowice z dnia 11 kwietnia 2007r. w spra-
wie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i od-

działów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminň Maciejowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego z mocņ obo-
wiņzujņcņ od dnia 1 wrzeŌnia 2010r. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

Józef Szopa 
3 883 
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UCHWAŁA Nr XLVI/330/10 

RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk. 

Działajņc na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 z 
póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zmianami) w wykonaniu uchwały nr 
XXII/141/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  
30 stycznia 2004r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Nasielsk, zmienionej 
uchwałņ nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z 
dnia 26 kwietnia 2007r. Rada Miejska w Nasielsku, 
po stwierdzeniu zgodnoŌci ze Studium Uwarun-
kowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminu Nasielsk przyjňtego 
uchwałņ nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasiel-
sku z dnia 20 paŎdziernika 2006r. stosownie do art. 
20 ust. 1 cytowanej wyŐej ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na wniosek Burmistrza Nasielska 
uchwala, co nastňpuje: 

Dział I 
Postanowienia ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania Planu 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nasielsk, obejmu-
jņcy obszar miasta w granicach administracyj-

nych, z wyłņczeniem terenów objňtych uchwałami 
Rady Miejskiej w Nasielsku: 

1) uchwałņ nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru przy ulicy Piłsudskiego w Nasielsku 
oznaczonego na załņczniku graficznym nr 1 do 
uchwały; 

2) uchwałņ nr XLVII/315/05 z dnia 21 wrzeŌnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego kom-
pleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w 
rejonie ulic: PłoŊskiej, KoŌciuszki i Dňbowej 
oraz wsi Kosewo, oznaczonego na załņczniku 
graficznym nr 1 do uchwały; 

3) uchwałņ nr XLVII/316/05 z dnia 21 wrzeŌnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru przy ul. Kolejowej, oznaczonego na za-
łņczniku graficznym nr 1 do uchwały. 

jako zgodny ze Studium UwarunkowaŊ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 
Gminy Nasielsk przyjňtego uchwałņ nr 
LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  
20 paŎdziernika 2006r. oraz z uchwałņ nr 
XXII/141/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  
30 stycznia 2004r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Nasielsk, zmienionej 
uchwałņ nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z 
dnia 26 kwietnia 2007r., zwany dalej „planem”. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 33444 – Poz. 3884 
 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Nasielsk, stanowiņ: 

1) czňŌń tekstowa planu stanowiņca treŌń niniej-
szej uchwały, 

2) czňŌń graficzna planu stanowiņca rysunek pla-
nu przedstawiony na mapie w skali 1:2000 
(sekcje 0 – 12a) z kopiņ „Studium Uwarunko-
waŊ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Nasielsk” przedstawionņ na 
sekcji „0”, stanowiņcej wraz z sekcjami 1 – 12a 
załņcznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu planu 
– załņcznik nr 2 do uchwały, 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej – załņcznik nr 3 do uchwały. 

2. Załņczniki wymienione w punktach: 2, 3 i 4 
stanowiņ integralnņ czňŌń niniejszej uchwały. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Nasielsk jest podniesienie wa-
runków Őycia mieszkaŊców poprzez: 

1. ustalenie zasad udostňpniania terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe wielo i jednoro-
dzinne, terenów produkcyjnych i usługowych 
dla prowadzenia działalnoŌci gospodarczej, 
urzņdzeŊ uŐytecznoŌci publicznej i innych nie-
zbňdnych dla potrzeb dalszego zrównowaŐo-
nego rozwoju miasta oraz zaspokojenia potrzeb 
jego mieszkaŊców; 

2. poprawň ładu przestrzennego poprzez Ōwia-
dome kształtowanie przestrzeni terenów miej-
skich, uporzņdkowanie zagospodarowania 
przestrzennego i nadanie nowych form prze-
strzennych przy ograniczaniu sytuacji konflik-
towych, wynikajņcych z przeznaczenia terenów 
dla róŐnych funkcji. 

§ 4.1. Granice obszaru planu wyznaczajņ admi-
nistracyjne granice miasta z wyłņczeniem terenów 
objňtych uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku: 

1) uchwałņ nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru przy ulicy Piłsudskiego w Nasielsku 
oznaczonego na załņczniku graficznym nr 1 do 
uchwały; 

2) uchwałņ nr XLVII/315/05 z dnia 21 wrzeŌnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego kom-
pleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w 
rejonie ulic: PłoŊskiej, KoŌciuszki i Dňbowej 

oraz wsi Kosewo, oznaczonego na załņczniku 
graficznym nr 1 do uchwały; 

3) uchwałņ nr XLVII/316/05 z dnia 21 wrzeŌnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru przy ul. Kolejowej, oznaczonego na za-
łņczniku graficznym nr 1 do uchwały. 

2. Granice, o których mowa w ust. 1 wyznaczo-
ne sņ graficznie na rysunku planu sporzņdzonym 
na mapach w skali 1:2000 (załņcznik nr 1, sekcje: 
1-12a). 

§ 5.1. Plan nie okreŌla terminu obowiņzywania 
jego ustaleŊ. 

2. Plan, stosownie do przepisu art. 15, ust. 2, 
ustawy zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

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

6) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy, mini-
malne procentowe wskaŎniki terenów biolo-
gicznie czynnych; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym naraŐonych na niebezpieczeŊ-
stwo powodzi, 

8) szczegółowych zasad podziału nieruchomo-
Ōci, 

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy, 

10) zasad i warunków rehabilitacji obszarów ist-
niejņcej zabudowy i infrastruktury oraz grani-
ce tych obszarów, 

11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji w odniesieniu do ko-
munikacji kolejowej, samochodowej, rowe-
rowej i pieszej oraz infrastruktury technicznej, 
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12) sposobów i terminów tymczasowego zago-

spodarowanie, urzņdzania i uŐytkowania te-
renów; 

13) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

3. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegajņcych ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrňbnych przepisów, dotyczņcych tere-
nów górniczych oraz zagroŐonych osuwaniem siň 
mas ziemnych; 

4. Tekstowe ustalenia ogólne dotyczņ obszaru 
całego planu przedstawionego na załņcznikach  
nr 1 (sekcje: 1-12a) i obowiņzujņ w stosunku do 
tego obszaru. 

5. Tekstowe ustalenia szczegółowe odnoszņce 
siň do poszczególnych jednostek terenowych, 
przedstawionych na załņczniku nr 1 (sekcje: 1-12a) 
i obowiņzujņ na obszarach wszystkich jednostek o 
tym samym symbolu, chyba Őe z treŌci przepisu 
wynika inaczej. 

§ 6. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

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

2. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczņ-
cņ zagospodarowania terenu, okreŌlonego w 
§ 1 o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej, 

3. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000 sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 (sekcje: 0-12a) do ni-
niejszej uchwały, 

4. jednostce strukturalnej – naleŐy przez to ro-
zumień jednostkň struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta o przewadze wzglňdnie 
podobnych funkcji jednostek terenowych wy-
stňpujņcych na danym obszarze, przyjňtņ w 
planie w celu uczytelnienia struktury miasta 
oraz ułatwienia identyfikacji ustaleŊ zapisa-
nych w uchwale, 

5. jednostce terenowej – naleŐy przez to rozu-
mień obszar o okreŌlonym rodzaju przezna-
czenia podstawowego, podstawowego i uzu-
pełniajņcego, lub o odrňbnych zasadach za-
gospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi, 

6. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-

no przewaŐań na obszarze jednostki tereno-
wej, wyznaczonym liniami rozgraniczajņcymi, 

7. przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzboga-
cajņ przeznaczenie podstawowe, 

8. działce inwestycyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień nieruchomoŌń gruntowņ bňdņcņ we 
władaniu inwestora, niezaleŐnie od iloŌci 
działek geodezyjnych składajņcych siň na tň 
nieruchomoŌń, której wielkoŌń, cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz wy-
posaŐenie w urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniajņ wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikajņce z odrňbnych przepi-
sów i aktów prawa miejscowego, 

9. minimalnej szerokoŌci frontu działki inwesty-
cyjnej – naleŐy przez to rozumień najmniejszņ 
długoŌń boku działki, przylegajņcego do linii 
rozgraniczajņcej drogi, 

10. obiektach, urzņdzeniach i funkcjach chronio-
nych – naleŐy przez to rozumień usługi oŌwia-
ty, w szczególnoŌci szkoły stopnia podsta-
wowego i przedszkola, usługi zdrowia, a takŐe 
infrastruktury technicznej zwiņzane z zaopa-
trywaniem miasta w wodň, 

11) usługach – naleŐy przez to rozumień obiekty 
budowlane, pomieszczenia w budynkach o 
innych funkcjach głównych niŐ usługowe i 
urzņdzenia słuŐņce do działalnoŌci, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie 
wytwarzajņcej bezpoŌrednio metodami prze-
mysłowymi dóbr materialnych, 

1) ze wzglňdu na oddziaływanie na otoczenie 
usługi dzielņ siň na: 

a) nieuciņŐliwe tj. spełniajņce wymogi sa-
nitarne właŌciwe dla głównej funkcji 
obiektu budowlanego lub wskazanego 
w planie obiektu przyległego i nie sņ za-
liczane do inwestycji mogņcych znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko i nie 
wymagajņ, ani nie mogņ wymagań spo-
rzņdzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsiňwziňcia na Ōrodowisko zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi, 

b) uciņŐliwe tj. nie spełniajņce w/w wymo-
gów lub mogņcych pogorszyń stan Ōro-
dowiska, 

2) z punktu widzenia charakteru obsługi lud-
noŌci oraz zasad finansowania inwestycji 
usługi dzielņ siň na: 
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a) publiczne - naleŐy przez to rozumień 
obiekty usługowe realizowane jako in-
westycje celu publicznego: finansowa-
ne z budŐetu samorzņdowego lub bu-
dŐetu paŊstwa (urzňdy organów wła-
dzy, administracji, sņdów i prokuratury, 
paŊstwowych szkół wyŐszych, szkół 
publicznych, publicznych obiektów 
ochrony zdrowia, publicznych przed-
szkoli i domów opieki społecznej, pla-
cówek wychowawczo-opiekuŊczych) 
oraz obiekty realizowane jako zadania 
własne samorzņdów terytorialnych, 

b) komercyjne – naleŐy przez to rozumień 
usługi ogólnie dostňpne, słuŐņce za-
spokajaniu potrzeb ludnoŌci w zakresie 
wszelkiego rodzaju towarów i usług, 
nastawione na przynoszenie dochodu 
(nastawione na zysk) i nie finansowane 
w całoŌci lub czňŌci z budŐetu samorzņ-
dowego lub budŐetu paŊstwa, sņ to 
m.in. usługi z zakresu handlu (hurtowe-
go i detalicznego), finansowe, gastro-
nomii, komunikacyjne (np. stacje paliw, 
stacje obsługi pojazdów itp.) turystycz-
ne (np. hotele, motele, zajazdy, oŌrodki 
i urzņdzenia terenów sportowych). 

3) poprzez usługi handlu rozumie siň obiekty 
prowadzņce handel detaliczny z wyłņcze-
niem handlu paliwami płynnymi oraz han-
dlu hurtowego, 

12. aktywnoŌci gospodarczej – naleŐy przez to 
rozumień aktywnoŌń, która podlega przepi-
som odrňbnym i moŐe byń realizowana na 
przeznaczonych pod zabudowň zwiņzanņ z ta-
kņ działalnoŌciņ terenach, po przeprowadze-
niu postňpowania przewidzianego prawem, 

13. obowiņzujņcych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce linie 
okreŌlajņce odległoŌń usytuowania zewnňtrz-
nej Ōciany budynku mieszkalnego lub usłu-
gowego, (za wyjņtkiem stacji transformato-
rowych wnňtrzowych) od linii rozgraniczajņ-
cej ulicy, ciņgu pieszego, granicy działki lub 
innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, 
bez uwzglňdniania balkonów i wykuszy wy-
stajņcych poza obrys budynku nie wiňcej niŐ 
1,0m, 

14. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie okreŌlajņce najmniej-
szņ dopuszczalnņ odległoŌń usytuowania ze-
wnňtrznej Ōciany budynku, bez uwzglňdniania 
balkonów i wykuszy, wystajņcych poza obrys 
budynku nie wiňcej niŐ 1,0m do linii rozgrani-
czajņcej ulicy, placu, ciņgu pieszego, lub in-
nych elementów naniesieŊ terenowych, 

15. maksymalnym (minimalnym) wskaŎniku in-
tensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień najwiňkszņ (najmniejszņ) nieprzekra-
czalnņ wartoŌń stosunku sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków istniejņcych i lo-
kalizowanych połoŐonych w granicach jed-
nostki (działki) do powierzchni całkowitej jed-
nostki (działki), 

16. przestrzeniach publicznych – naleŐy przez to 
rozumień te tereny, których zainwestowanie i 
utrzymanie bňdzie finansowane ze Ōrodków 
publicznych w całoŌci lub w czňŌci, 

17. maksymalnej (minimalnej) wysokoŌci zabu-
dowy – naleŐy przez to rozumień wymiar pio-
nowy mierzony od poziomu terenu przy naj-
niŐej połoŐonym wejŌciu do budynku, (nie 
bňdņcym wyłņcznie wejŌciem do pomiesz-
czeŊ gospodarczych i technicznych) do górnej 
najwyŐszej krawňdzi dachu, 

18. maksymalnej (minimalnej) wysokoŌci zabu-
dowy – naleŐy przez to rozumień wymiar pio-
nowy mierzony od poziomu terenu przy naj-
niŐej połoŐonym wejŌciu do budynku, (nie 
bňdņcym wyłņcznie wejŌciem do pomiesz-
czeŊ gospodarczych i technicznych) do górnej 
najwyŐszej krawňdzi dachu, 

19. liczbie kondygnacji – naleŐy przez to rozumień 
liczbň nadziemnych uŐytkowych kondygnacji 
budynku, 

20. maksymalnym (minimalnym) wskaŎniku in-
tensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień najwiňkszņ (najmniejszņ) nieprzekra-
czalnņ wartoŌń stosunku powierzchni zabu-
dowy wszystkich budynków istniejņcych i lo-
kalizowanych na działce do powierzchni cał-
kowitej działki, 

21. zabudowie bliŎniaczej - naleŐy przez to rozu-
mień zabudowň usytuowanņ na granicy dział-
ki posiadajņcņ wspólnņ Ōcianň z budynkiem 
sņsiada bez obowiņzku lustrzanego odbicia 
rozwiņzania architektonicznego budynku usy-
tuowanego na działce sņsiedniej; obiekt reali-
zowany w terminie póŎniejszym musi byń 
zharmonizowany z obiektem wczeŌniejszym, 

22. obiektach małej architektury – naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenia terenowe słuŐņce rekre-
acji lub podniesieniu walorów miejsca wypo-
czynku np. murki, ławki pergole, pomniki, 
fontanny itp., 

23. obiektach obniŐajņcych standard warunków 
mieszkaniowych – naleŐy przez to rozumień 
kaŐdy obiekt emitujņcy nieprzyjemny zapach, 
lub w sposób oczywisty pogarszajņcy warun-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 33447 – Poz. 3884 
 

ki Őycia sņsiadów (np. obiekt emitujņcy wi-
doczny dym, opary itp., wymagajņcy składo-
wania odpadów na otwartej przestrzeni, ge-
nerujņcy ruch drogowy lub hałas o duŐym na-
tňŐeniu w porze nocnej), 

24. urzņdzeniach infrastruktury technicznej – na-
leŐy przez to rozumień sień instalacji: wodo-
ciņgowej, kanalizacyjnej, telefonicznej i ener-
getycznej wraz z urzņdzeniami technicznymi 
zwiņzanymi z funkcjonowaniem tych sieci, 

25. proekologicznych systemach cieplnych – na-
leŐy przez to rozumień systemy cieplne wyko-
rzystujņce: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energiň elektrycznņ, wia-
trowņ, słonecznņ, pompy cieplne, biomasň, 
itp., 

26. klasie drogi - rozumie siň przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikajņcych z 
cech funkcjonalnych, 

27. przepisach szczególnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz warunki wynikajņce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych 
(art. 104 KPA), 

28. ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z póŎniejszymi 
zmianami. 

§ 7. Rysunek planu odnosi Ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale odnoszņ siň do całego obszaru 
objňtego granicami planu i dotyczņ: 

1) przebiegu granic jednostek terenowych okre-
Ōlonych liniami rozgraniczajņcymi, 

2) symboli przeznaczenia terenów, 

3) projektowanego układu komunikacji publicz-
nej i wewnňtrznej: drogowej, kolejowej i lot-
niczej oraz głównych tras przebiegu ŌcieŐek 
rowerowych i ciņgów pieszych, 

4) klasyfikacji funkcjonalnej dróg i ulic, 

5) obowiņzujņcych i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

6) miejsc lokalizacji dominant przestrzennych, 
miejsc widokowych oraz akcentów architek-
tonicznych podkreŌlajņcych charakter krajo-
brazu miejskiego, 

7) zakazu zabudowy na terenach rolnych, 

8) zakazu zabudowy na terenach lasów oraz 
terenach przeznaczone do zalesieŊ, 

9) stref ograniczonego uŐytkowania terenu od 
cmentarzy, urzņdzeŊ komunikacyjnych i infra-
struktury technicznej oraz ich granic, 

10) prawnie chronionych zasobów Ōrodowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz ustano-
wionych granic ochrony, 

11) obszarów rehabilitacji istniejņcej zabudowy. 

§ 8. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ: 

1. ustalenia zawarte w tekŌcie uchwały; 

2. nastňpujņce oznaczenia graficzne przedstawio-
ne na rysunku planu (załņcznik nr 1 - sekcje: 
0-12a): 

1) liniami przerywanymi: 

a) granica terenu objňtego planem, 

b) granice stref ochrony ujňń wody, 

c) granica obszaru krajobrazu chronionego, 

d) granica strefy obserwacji archeologicz-
nej W, 

e) granice stanowisk archeologicznych, 

f) granice stref technicznych dotyczņcych 
zagroŐenia od gazociņgu wysokiego ci-
Ōnienia; 

2) liniami ciņgłymi oraz graficznymi symbola-
mi umownymi: 

a) przebieg granic jednostek terenowych 
(linie rozgraniczajņce tereny o róŐnej 
funkcji róŐnym przeznaczeniu i róŐnym 
sposobie zagospodarowania), 

b) granica strefy ograniczonego uŐytkowa-
nia od czynnych cmentarzy, 

c) przebieg głównych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego i Ōredniego napiňcia 
oraz zwiņzane z nimi granice stref tech-
nicznych ograniczonego uŐytkowania; 

3) symbolami cyfrowymi i literowymi: okreŌlajņ-
cymi połoŐenie danej jednostki terenowej na 
obszarze planu wyraŐone odpowiednio cyframi 
(od 0 do 9) identyfikujņcymi jednostkň struktu-
ralnņ, na terenie której połoŐona jest dana jed-
nostka terenowa oraz kolejnņ liczbņ wyróŐnia-
jņcņ jņ spoŌród innych o tej samej funkcji w 
danej jednostce strukturalnej (nr jednostki 
strukturalnej, nr jednostki terenowej w jedno-
stce strukturalnej) oraz literowymi okreŌlajņ-
cymi funkcjň i przeznaczenie terenu danej jed-
nostki terenowej. 
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3. Ustaleniami planu sņ takŐe nastňpujņce 
oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu w 
skali 1:2000, przedstawionym na załņczniku nr 1 
(sekcje: 0-12a): 

1) przebieg linii kolei wņskotorowej, 

2) przebieg głównych ciņgów komunikacji dro-
gowej, 

3) przebieg głównych linii i urzņdzeŊ energe-
tycznych oraz zwiņzanych z nimi stref tech-
nicznych, 

4) tereny rolne bez prawa zabudowy, 

5) tereny lasów oraz tereny przeznaczone do 
zalesieŊ bez prawa zabudowy, 

6) studnie głňbinowe, 

7) ujňcia wód i ich strefy ochronne, 

9) symbole przeznaczenia terenów, 

10) linie wydzielajņce działki inwestycyjne oraz 
linie ich wewnňtrznych podziałów, 

11) nieprzekraczalne i obowiņzujņce linie zabu-
dowy, 

12) miejsca lokalizacji dominant przestrzennych, 
miejsc widokowych oraz akcentów architek-
tonicznych podkreŌlajņcych charakter krajo-
brazu miejskiego, 

13) projektowany układ komunikacji publicznej, 
kołowej i pieszej, w tym wloty komunikacji 
kołowej oraz kierunki przebiegu ŌcieŐek rowe-
rowych; 

14) klasyfikacja funkcjonalna ulic, 

14) strefy ograniczonego uŐytkowania z uwagi na 
uciņŐliwoŌń układu komunikacyjnego, infra-
struktury technicznej oraz ich granice, 

16) przestrzenie o dominacji ruchu pieszego, 

17) projektowane oraz adaptowane: zieleŊ, szpa-
lery drzew, 

18) granice obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy, 

19) granice terenów rezerw komunikacyjnych. 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu od-
noszņce siň do problematyki wymienionej w ust. 
2, przedstawione symboli cyfrowych i literowych 
oraz w formie linii ciņgłej jak i przerywanej majņ 
charakter obligatoryjny. 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 p.1, oraz wymienione w  
ust. 2 p.2, przedstawione w formie linii przerywa-
nej majņ charakter postulatywny lub informacyj-
ny. 

6. Wszelkie oznaczenia graficzne wystňpujņce 
poza granicami planu oznaczone liniami przery-
wanymi oraz symbolami literowymi zapisanymi 
kursywņ nie stanowiņ ustaleŊ uchwały i majņ cha-
rakter wyłņcznie informacyjny (lub postulatywny). 

§ 9.1. Ustalenia tekstowe i oznaczenia graficzne 
na rysunku planu dotyczņce niŐej wymienionych 
obiektów wskazujņ stan prawny wynikajņcy z 
przepisów odrňbnych; sņ to: 

1) obiekty znajdujņce siň w rejestrze lub ewidencji 
Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Zabytków; 

2) stanowiska archeologiczne znajdujņce siň w 
ewidencji Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Za-
bytków; 

3) granica i warunki zagospodarowania dot. ob-
szaru chronionego krajobrazu; 

4) pomniki przyrody ujňte w ewidencji Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody; 

5) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza. 

2. Ustalenia tekstowe i oznaczenia graficzne na 
rysunku planu wskazujņce stan prawny wynikajņ-
cy z przepisów odrňbnych naleŐy aktualizowań 
zgodnie z aktualnym stanem tych przepisów bez 
wprowadzania zmian w planie. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajņce 
granice stref, obszarów i terenów biegnņce na 
rysunku planu wzdłuŐ linii podziałów geodezyj-
nych lub linii rozgraniczajņcych naleŐy traktowań 
jako oznaczenia biegnņce po tych liniach. 

§ 10. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-
renu, niezbňdne do wykonania projektu budowla-
nego, naleŐy okreŌlań według ustaleŊ ogólnych 
dla całego obszaru objňtego planem (dział II) oraz 
przepisów szczegółowych ustalonych dla po-
szczególnych jednostek terenowych w granicach 
obowiņzywania ustaleŊ planu z uwzglňdnieniem 
przepisów dotyczņcych obsługi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej (dział III). 

Dział II 
Ogólne ustalenia planu 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 11.1. Plan okreŌla przeznaczenie terenów na 
poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funk-
cji, odnoszņc odpowiednie ustalenia w tym zakre-
sie do terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jņcymi. 

2. Plan wyznacza tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem: 
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1) MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej wraz z elementami infrastruktury tech-
nicznej oraz zieleniņ towarzyszņcņ; 

2) MW/U - zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej lub/i usługowej; 

3) MWU – zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej wraz z towarzyszņcymi usługami, 
elementami infrastruktury technicznej oraz 
zieleniņ towarzyszņcņ; 

4) MW/MN/U -1 – zwartej istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej wraz z 
usługami, elementami infrastruktury tech-
nicznej oraz zieleniņ towarzyszņcņ połoŐone 
głównie na obszarze ŌródmieŌcia w strefie 
ochrony konserwatorskiej; jeŌli nie zapisano 
inaczej – obowiņzuje linia zabudowy w linii 
rozgraniczajņcej ulicy; 

5) MW/MN/U -2 – rozluŎnionej istniejņcej zabu-
dowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej 
wraz z usługami, elementami infrastruktury 
technicznej oraz zieleniņ towarzyszņcņ poło-
Őone głównie na obszarze ŌródmieŌcia w stre-
fie ochrony konserwatorskiej; z moŐliwoŌciņ 
nowej zabudowy plombowej na terenach 
wolnych; jeŌli nie zapisano inaczej – obowiņ-
zuje linia zabudowy w linii rozgraniczajņcej 
ulicy; 

6) MN/U – zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (zabudowa bliŎniacza, wolnostojņca) 
lub/i usług nieuciņŐliwych wraz z elementami 
infrastruktury technicznej; 

7) MNU – zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (zabudowa bliŎniacza, wolnostojņca) z 
moŐliwoŌciņ lokalizacji towarzyszņcych usług 
nieuciņŐliwych wraz z elementami infrastruk-
tury technicznej; 

8) MP/MNu – zabudowy mieszkaniowej pensjo-
natowej o gabarytach zbliŐonych do zabudo-
wy jednorodzinnej lub zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, wraz z elementami in-
frastruktury technicznej; 

9) RM – zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych; 

10) U/M – zabudowy usługowej z moŐliwoŌciņ 
realizacji mieszkania dla właŌciciela wraz z 
elementami infrastruktury technicznej; 

11) nieuciņŐliwych usług publicznych i komercyj-
nych wraz z towarzyszņcymi elementami in-
frastruktury technicznej; w tym: 

a) U – nieuciņŐliwych usług publicznych lub 
komercyjnych o niesprecyzowanym cha-
rakterze wraz z towarzyszņcymi elemen-
tami infrastruktury technicznej; 

b) UA – administracji samorzņdowej, finan-
sowej i gospodarczej; 

c) UK – usług kultury i kultu religijnego wraz 
z zieleniņ towarzyszņcņ; 

d) UO – usług oŌwiaty wraz z zieleniņ towa-
rzyszņcņ; 

e) UO/UK/US – usług oŌwiaty, kultury i spor-
tu wraz z zieleniņ towarzyszņcņ; 

f) UZ – usług zdrowia wraz z zieleniņ towa-
rzyszņcņ; 

g) UK/US/ZP – usług kultury oraz sportu i re-
kreacji wraz z zieleniņ towarzyszņcņ, lub 
zieleni parkowej na terenach o statusie 
przestrzeni publicznej; 

h) UŁ – usług łņcznoŌci; 

i) US – usług sportu i rekreacji wraz z ziele-
niņ towarzyszņcņ; 

j) UST – usług turystyki wraz z zieleniņ; 

k) UC/UH – obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaŐy powyŐej 2000m2; z 
dopuszczeniem na czňŌci lub zamiennie na 
całoŌci jednostki innego rodzaju usług 
handlu; 

l) UH – handlu detalicznego; 

m) UH/M - handlu detalicznego z moŐliwoŌciņ 
realizacji mieszkania dla właŌciciela; 

n) UG – gastronomii; 

o) Ucm – usług zwiņzanych z funkcjņ cmenta-
rza; 

p) URzcm – rzemieŌlniczych uciņŐliwych 
usług produkcyjnych zwiņzanych z zago-
spodarowaniem cmentarza (usługi kamie-
niarskie) z moŐliwoŌciņ realizacji mieszka-
nia dla właŌciciela poza bezpoŌredniņ stre-
fņ oddziaływania cmentarza; 

q) UHGRz – usług handlu, gastronomii i rze-
miosła; 

r) UHGRz/M – usług handlu, gastronomii i 
rzemiosła z moŐliwoŌciņ realizacji miesz-
kania dla właŌciciela; 

11) P/U – przemysłu, oraz zabudowy techniczno-
produkcyjnej i usługowej istniejņcej i poten-
cjalnej wraz z elementami infrastruktury 
technicznej oraz zieleniņ towarzyszņcņ; 

12) U/Rz/KS – usług, usługowego rzemiosła rów-
nieŐ uciņŐliwego, zwiņzanych m. in. z obsługņ 
pojazdów; 
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13) PBSUHH/M – przemysłu, baz, składów i usług 

handlu hurtowego z moŐliwoŌciņ realizacji 
mieszkania dla właŌciciela wraz z elementami 
infrastruktury technicznej oraz zieleniņ towa-
rzyszņcņ; 

14) PBSUHRz/M – przemysłu, baz, składów, han-
dlu detalicznego i rzemiosła, wraz z elemen-
tami infrastruktury technicznej oraz zieleniņ 
towarzyszņcņ z moŐliwoŌciņ realizacji miesz-
kania dla właŌciciela; 

15) PSRzU/M – przemysłu, składów, rzemiosła i 
usług, wraz z elementami infrastruktury tech-
nicznej oraz zieleniņ towarzyszņcņ z moŐliwo-
Ōciņ realizacji mieszkania dla właŌciciela; 

16) PBS – przemysłu, baz, składów; 

17) RU/M – tereny obsługi produkcji rolniczej 
wraz z elementami infrastruktury technicznej 
oraz zieleniņ towarzyszņcņ z moŐliwoŌciņ re-
alizacji mieszkania dla właŌciciela; 

18) KL – transportu lotniczego; 

19) KK – transportu kolejowego; 

20) KD – transportu drogowego (drogi publiczne); 

a) KDG – dróg publicznych głównych, 

b) KDZ – dróg publicznych zbiorczych, 

c) KDL – dróg publicznych lokalnych, 

d) KDD – dróg publicznych dojazdowych, 

e) KDDX – dróg publicznych dojazdowych, 
jednoprzestrzennych pieszo-jezdnych; 

22) KDW - transportu wewnňtrznego - dróg we-
wnňtrznych (ogólnie dostňpnych); w tym: 

a) KDW - dróg wewnňtrznych, 

b) KDWX – wewnňtrznych jednoprzestrzen-
nych dróg pieszo-jezdnych, 

c) KDWgosp. – wewnňtrznych dróg gospo-
darczych, 

d) KDX – ciņgów pieszo – rowerowych; 

23) KS – urzņdzeŊ obsługi komunikacji samocho-
dowej); w tym: 

a) KSp – parkingów wielostanowiskowych, 

b) KSG – garaŐy wielostanowiskowych, 

c) KS/U – urzņdzeŊ obsługi transportu dro-
gowego z usługami towarzyszņcymi, 

d) KS/M – zakładów obsługi transportu dro-
gowego z funkcjņ mieszkaniowņ dla wła-
Ōciciela; 

 

24) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, w tym: 

a) W – zaopatrzenia w wodň, 

b) K – odprowadzenia i neutralizacji Ōcieków, 

c) O – gromadzenia i neutralizacji odpadów 
(poza obszarem planu), 

d) E – elektroenergetycznych (liniowych), 

e) EE – elektroenergetyczny GPZ, 

f) G – gazowniczych (liniowych i punkto-
wych), 

g) C – ciepłowniczych (liniowych i punkto-
wych); 

25) ZP – zieleni publicznej urzņdzonej; 

26) ZP/U zieleni publicznej urzņdzonej (rynek sta-
romiejski) oraz parking, drobne obiekty usług 
kultury (dla potrzeb festynów, koncertów, 
kiermaszów, wystawiennictwa) i małej sezo-
nowej gastronomii; 

27) ZN - terenu okreŌlonego symbolem graficz-
nym na rysunku planu, objňtego formami 
ochrony przyrody jako obszar chronionego 
krajobrazu; 

28) ZI – zieleni izolacyjnej; 

29) ZD – ogrodów działkowych; 

30) ZC – cmentarzy; w tym: 

a) ZCc1 (UK) – cmentarza czynnego z ele-
mentami historycznymi prawem chronio-
nymi, 

b) ZC2– cmentarza planowanego (powiňk-
szenie istniejņcego), 

c) ZCn3 i ZCn4 – cmentarzy nieczynnych (hi-
storycznych), prawem chronionych; 

30) ZL - lasów; 

31) ZLd – dolesieŊ; 

32) R – rolne; w tym: 

a) Ro/M – o specjalizacji ogrodniczej, z ele-
mentami infrastruktury technicznej i z 
moŐliwoŌciņ realizacji mieszkania dla wła-
Ōciciela, 

b) R/ZŁ – rolne oraz zieleni łňgowej, 

c) R(ZZ) – rolne zagroŐone podtopieniem; 

33) WS – wód powierzchniowych Ōródlņdowych. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio-
nych przypadkach okreŌla siň przeznaczenie uzu-
pełniajņce oraz warunki jego dopuszczenia. 
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5. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogņ byń 
w całoŌci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub czňŌciowo na cele 
przeznaczenia uzupełniajņcego, na zasadach usta-
lonych w dalszych przepisach. 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne 

w zakresie kształtowania przestrzeni 

§ 12.1. W zakresie okreŌlenia struktury funkcjo-
nalnej plan wyznacza granice 10 jednostek struk-
turalnych (0-9) wyodrňbnionych na obszarze pla-
nu: 

1) jednostka strukturalna „0” – jednostka cen-
tralna o wiodņcej funkcji – usługowo- miesz-
kaniowej; granice jednostki wyznaczajņ: ulica 
Słoneczna, ciek wodny oznaczony na rysunku 
planu symbolem 4.1WS, ul. Młynarska (w 
kier. pn.), planowana ulica oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 4.5KDL, ulica ŋwier-
kowa (do ulicy Kwiatowej), dalej w kier. połu-
dniowym do ulicy Warszawskiej (skrzyŐowa-
nie z ulicņ LeŌnņ), ulica Warszawska (w kier. 
zach.) do ulicy Ogrodowej), ulica Ogrodowa, 
ulica Elektronowa, ulica Polna i jej planowane 
przedłuŐenie do ul. Krupki oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 7.4KDL i 7.5KDL, ulica 
Krupki (w kier. pn.), ul PłoŊska (do ulicy Sło-
necznej); 

2) jednostka strukturalna „1” – o dominujņcej 
funkcji rolniczo-gospodarczej – granice jed-
nostki wyznaczajņ: ulica Słoneczna, zachodni 
odcinek planowanej obwodnicy północnej 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
1KDG, północna granica miasta; 

3) jednostka strukturalna „2” – o dominujņcej 
funkcji rolniczo-mieszkaniowej – granice jed-
nostki wyznaczajņ: północna granica miasta, 
planowana droga wojewódzka do Ciechano-
wa oznaczona na rysunku planu symbolem 
2KDG, planowana obwodnica północna ozna-
czona na rysunku planu symbolem 1KDG, uli-
ca Słoneczna do północnej granicy miasta; 

4) jednostka strukturalna „3” – o dominujņcej 
funkcji rolniczo-usługowej – granice jednostki 
wyznaczajņ: północno-wschodnia, granica 
miasta, ulica Warszawska (do ulicy LeŌnej), 
dalej w kierunku północnym do ulicy Kwia-
towej, ulica ŋwierkowa, planowana obwodni-
ca wschodnia oznaczona na rysunku planu 
symbolem 1KDG, planowana droga woje-
wódzka do Ciechanowa oznaczona na rysun-
ku planu symbolem 2KDG (do północnej gra-
nicy miasta; 

 

5) jednostka strukturalna „4” – o dominujņcej 
funkcji mieszkaniowej – granice jednostki wy-
znaczajņ: planowana obwodnica (północna i 
wschodnia) oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1KDG, planowana ulica oznaczona 
na rysunku planu symbolem 4.5KDL, ulica 
Młynarska (na południe), ciek wodny ozna-
czony na rysunku planu symbolem 4.1WS (do 
ulicy Słonecznej), ulica Słoneczna do plano-
wane obwodnicy północnej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDG; 

6) jednostka strukturalna „5” – o dominujņcej 
funkcji produkcyjno-usługowej – granice jed-
nostki wyznaczajņ: zachodni odcinek plano-
wanej obwodnicy północnej oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 1KDG, ulica Słonecz-
na, ulica PłoŊska, zachodnia granica miasta 
do planowanej obwodnicy północnej; 

7) jednostka strukturalna „6” – o dominujņcej 
funkcji mieszkaniowo-usługowej – granice 
jednostki wyznaczajņ: ulica PłoŊska, ulica Ko-
Ōciuszki, ulica Kolejowa, zachodnia granica 
miasta (do ulicy PłoŊskiej); 

8) jednostka strukturalna „7” – o dominujņcej 
funkcji mieszkaniowo – rolniczo - usługowej – 
granice jednostki wyznaczajņ: ulica Kolejowa, 
ulica KoŌciuszki, ulica Krupki (do ulicy Chro-
brego), planowane przedłuŐenie ulicy Polnej 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
7.5KDL i 7.4KDL, ulica POW w kierunku połu-
dniowym (do granicy miasta), południowo-
zachodnia granica miasta (do ulicy Kolejo-
wej); 

9) jednostka strukturalna „8” – o dominujņcej 
funkcji mieszkaniowo-usługowej – granice 
jednostki wyznaczajņ: ulica POW, ulica Polna, 
ulica Piłsudskiego (w kier. południowym), po-
łudniowa granica miasta (do ul. POW); 

10) jednostka strukturalna „9” – o dominujņcej 
funkcji mieszkaniowo – usługowo - produk-
cyjnej – granice jednostki wyznaczajņ: ulica 
Piłsudskiego, ulica Elektronowa, ulica Ogro-
dowa, ulica Warszawska (w kier. wschodnim), 
południowo-wschodnia granica miasta (do 
ulicy Piłsudskiego). 

§ 13. W zakresie struktury przeznaczenia terenu 
plan ustala: 

1. Dominujņce przeznaczenie terenu na cele za-
budowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej jako funkcji 
wiodņcej na obszarze starego miasta, zwłasz-
cza w granicach ochrony konserwatorskiej. 
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2. Dominujņce przeznaczenie terenu na cele za-

budowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jedno-
rodzinnej jako funkcji wiodņcej wzdłuŐ ulicy 
Warszawskiej, POW, KiliŊskiego (pierzeje tych 
ulic naleŐy kształtowań z obiektów mieszkal-
nych z parterami usługowymi oraz obiektów 
handlowo-usługowych (do 2 kondygnacjach 
nadziemnych). 

3. Dominujņce przeznaczenie terenu na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z usłu-
gami) – MNU, MN/U, U/M zlokalizowane we-
wnņtrz miasta. 

4. Tereny działalnoŌci gospodarczej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: UST, US, UC, UH, 
UH/M, UG, Ucm, URzcm, UHGRz, UHGRz/M, 
P/U, U/Rz/KS, PBSUHH/M, PBSUHRz/M, 
PSRzU/M, PBS, RU, RU/M. 

5. Tereny baz obsługi urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej: W, K, T, E, G, C). 

6. Układ głównych przestrzeni publicznych, w 
skład których wchodzņ: 

1) tereny wykorzystywane i przeznaczone pod 
usługi publiczne: oŌwiatowo-sportowe oraz 
usługi zdrowia, kultury, łņcznoŌci oznaczone 
na rysunku planu symbolami: UO, US, UO, 
UZ, UK, UŁ; 

2) tereny projektowanej przestrzeni publicznej 
miňdzy rzekņ Nasielnņ i ul. PłoŊskņ, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 
UK/US/ZP; 

3) tereny istniejņcej i projektowanej ogólnie 
dostňpnej zieleni parkowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZP; 

4) tereny ulic w ciņgach drogowych układu 
zewnňtrznego: wojewódzkich i powiatowych 
(KDG i KDZ); 

4) tereny gminnych dróg, ulic, placów i ciņgów 
pieszych: 

a) ulice miejskie układu podstawowego; 
KDZ, KDL i KDD, 

b) pozostałe nie wymienione w pp. a: ulice 
dojazdowe (KDDX), drogi gminne o cha-
rakterze wewnňtrznym (KDW) i gospo-
darczym (KDWgosp.), ciņgi i przejŌcia 
piesze (KDX). 

§ 14. W zakresie sposobu zagospodarowania 
terenu plan ustala dla terenów: 

1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej gdzie 
w wieloliterowym oznaczeniu przeznaczenia te-
renu wystňpuje symbol MW: 

1) zakaz lokalizacji obiektów obniŐajņcych 
standard warunków mieszkaniowych (zakaz 
lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej 
oraz innych obiektów, w tym usługowych, 
mogņcych powodowań stałe bņdŎ okresowe 
uciņŐliwoŌci dla podstawowych funkcji tere-
nu), 

2) wysokoŌń zabudowy wielorodzinnej oraz 
ew. przestrzenne akcenty wysokoŌciowe w 
okreŌlonych w planie rejonach, 

3) obowiņzek zabezpieczenie niezbňdnej iloŌci 
parkingów dla programu mieszkaniowego i 
usługowego na terenach własnych działek, 

4) min. procentowy wskaŎnik terenów biolo-
gicznie czynnych, 

5) wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy, 

6) linie zabudowy obowiņzujņce lub nieprze-
kraczalne dla zabudowy mieszkaniowej i 
usług, 

7) architektoniczne formy zabudowy (charakter 
dachu, ew. rodzaj pokrycia itp.). 

2. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej gdzie 
w wieloliterowym oznaczeniu przeznaczenia te-
renu wystňpuje symbol MN: 

1) kształtowanie zabudowy w formie zabudo-
wy wolnostojņcej na terenach okreŌlonych 
w ustaleniach szczegółowych, 

2) jak w ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7; 

3) min. procentowy wskaŎnik powierzchni bio-
logicznie czynnej, 

4) minimalnņ szerokoŌń frontu działki, 

5) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy. 

3. zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U 
(U UH, UH/M, UG, UHGRz, UHGRz/M), KS/U, 
U/RZ/KS, RU, RU/M): 

1) inwestycje usługowe bez funkcji mieszka-
niowej oraz z dopuszczeniem tej funkcji; 

2) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produk-
cyjnej oraz innych obiektów, w tym usługo-
wych, mogņcych powodowań stałe bņdŎ 
okresowe uciņŐliwoŌci; 

3) kształtowanie zabudowy o szczególnych wa-
lorach architektonicznych; m in. równieŐ w 
formie zwartych pierzei handlowych wzdłuŐ 
ulic okreŌlonych w ustaleniach szczegóło-
wych; 

4) zabudowň usługowņ do II kondygnacji na-
ziemnych, oraz ew. akcenty przestrzenne w 
punktach okreŌlonych na rysunku planu 
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stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

5) obowiņzek zabezpieczenia niezbňdnej iloŌci 
parkingów dla programu usługowego na te-
renie własnej działki; 

6) min. procentowy wskaŎnik terenów biolo-
gicznie czynnych; 

7) jak w ust. 1 pkt 6, 7; 

5. zabudowy przemysłowej, baz, składów i oraz 
uciņŐliwej usługowej i handlowej (hurtownie 
oraz handel detaliczny o wieloprzestrzennych 
formach sprzedaŐy) oznaczonych symbolami:, 
UC, Ucm, URzcm, P/U, U/Rz/KS, PBSUHH/M, 
PBSUHRz/M, PSRzU/M, PBS, RU, RU/M: 

1) obowiņzek zabezpieczenie na terenie inwe-
stycji niezbňdnej dla jej prawidłowego funk-
cjonowania iloŌci miejsc parkingowych na 
własnej działce oraz dopuszcza: 

2) realizacje wszelkich inwestycji za wyjņtkiem 
zabudowy mieszkaniowej (poza mieszka-
niami dla właŌcicieli na trenach gdzie plan 
tň punkcjň dopuszcza) oraz obiektów o funk-
cji chronionej, 

3) lokalizacje inwestycji szkodliwych lub szcze-
gólnie uciņŐliwych dla Ōrodowiska pod wa-
runkiem przeprowadzenia procedury dot. 
oceny wpływu inwestycji na Ōrodowisko i 
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach Ōro-
dowiskowych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

§ 15. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie 
terenu pod wzglňdem funkcjonalnym i prze-
strzennym powinna uwzglňdniań: 

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i 
architektury, 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3. wymagania ochrony przyrody, 

4. wymagania ochrony Ōrodowiska, zdrowia oraz 
bezpieczeŊstwa ludzi i mienia, a takŐe wyma-
gania osób niepełnosprawnych, 

5. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i 
dóbr kultury, 

6. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
snoŌci, 

7. potrzeby obronnoŌci i bezpieczeŊstwa paŊ-
stwa, 

8. wymagania przepisów szczególnych i odrňb-
nych oraz obowiņzujņcych norm, w szczegól-
noŌci dotyczņcych okreŌlenia odległoŌci i wa-
runków usytuowania elementów zagospoda-

rowania terenu, w tym wynikajņcych miňdzy 
innymi z przepisów szczególnych dot.: 

1) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadań budynki i ich usytuowanie, 

2) warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadań budowle rolnicze i ich usytuowa-
nie, 

3) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadań budowle kolejowe i ich usytu-
owanie, 

4) warunków technicznych jakim powinny od-
powiadań drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 16. W celu zapewnienia ładu przestrzennego 
plan nakazuje: 

1. utrzymywanie we właŌciwym stanie technicz-
nym i estetycznym wszystkich obiektów, a w 
szczególnoŌci tych, które stanowiņ o wartoŌci 
Ōrodowiska kulturowego miasta; 

2. poprawň formy architektonicznej obiektów 
dysharmonijnych z otoczeniem oraz stosowa-
nie zieleni osłonowej wokół obiektów, których 
poprawa wyglņdu estetycznego jest trudna do 
osiņgniňcia; 

3. podnoszenie standardu zagospodarowania 
działek, na których znajdujņ siň te budynki, w 
stosunku do których podejmowane bňdņ prace 
modernizacyjne lub konserwatorskie w istnie-
jņcych budynkach, stosownie do ich przezna-
czenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
zabezpieczenie odpowiedniej iloŌci parkingów, 
przejŌń dla pieszych i urzņdzenie zieleni; 

4. dopasowywanie charakteru ogrodzeŊ posesji 
do charakteru zabudowy działki; 

5. utrzymanie, przeznaczonych na poprawň stan-
dardu zamieszkiwania, nie zabudowywanych 
pasów terenu o szerokoŌci okreŌlonej przez 
obowiņzujņce linie zabudowy oraz linie rozgra-
niczajņce dróg publicznych; 

6. realizacjň obiektów uŐytecznoŌci publicznej 
głównie na działkach z zasobów komunalnych 
lub pozyskanych na ten cel działkach z zaso-
bów prywatnych; 

7. szczególnņ troskň przy projektowaniu i realiza-
cji budynków uŐytecznoŌci publicznej w kierun-
ku tworzenia charakterystycznych identyfikato-
rów przestrzeni, osiņganych przez zastosowa-
nie wyróŐniajņcej siň z otoczenia, jednak zhar-
monizowanej z tym otoczeniem architektury 
obiektu lub rodzaju materiałów wykoŊczenio-
wych elewacji oraz kolorystyki; 
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8. zagospodarowywanie terenów, na których 

zlokalizowano obiekty uŐytecznoŌci publicznej 
lub inwestycje celów publicznych, w sposób 
podkreŌlajņcy charakter tych obiektów i umoŐ-
liwiajņcy, stosowne do funkcji, korzystanie z te-
renów połoŐonych w ich sņsiedztwie. 

Ustalenia dotyczņce zasad kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenu 

§ 17. Przy realizacji zainwestowania na tere-
nach wyznaczonych planem, ustala siň koniecz-
noŌń przestrzegania nastňpujņcych zasad: 

1. KaŐda działka budowlana musi mień dostňp do 
drogi publicznej. Za dostňp do drogi publicznej 
uwaŐa siň takie ukształtowanie działki budow-
lanej, które umoŐliwia prawidłowy wjazd na 
działkň budowlanņ z terenu drogi publicznej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, w szczegól-
noŌci z zakresu gospodarki nieruchomoŌciami 
oraz warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań budynki i ich usytuowanie. 

2. Wszelkie niezbňdne dla prawidłowego funkcjo-
nowania miasta obiekty i urzņdzenia, a w 
szczególnoŌci: obiekty obrony cywilnej, ratow-
nictwa, bezpieczeŊstwa paŊstwa, obiekty ob-
sługi technicznej gminy, urzņdzenia melioracji, 
drogi wewnňtrzne, place publiczne, ciņgi pie-
szo-jezdne, ciņgi piesze, ŌcieŐki rowerowe 
moŐna realizowań na kaŐdym terenie funkcjo-
nalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu z 
zakresu warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy, przepisami szczególnymi i 
zasadami współŐycia społecznego. 

3. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowň naleŐy 
wykonywań w sposób zapewniajņcy warunki 
dla prawidłowej eksploatacji obiektów z punku 
widzenia obsługi technicznej gminy, prawidło-
wego funkcjonowania urzņdzeŊ melioracyjnych 
oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i 
bezpieczeŊstwa paŊstwa. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MNu, dla których rysunek niniejsze-
go miejscowego planu nie precyzuje zasad po-
działu na działki, ustala siň nastňpujņce ogólne 
zasady podziału i zabudowy: 

1) warunki podziału jednostki terenowej na 
działki wg zasad okreŌlonych w § 20, 

2) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych we-
wnňtrznych dróg dojazdowych do działek, 
ustala siň wg § 20 ust. 2, p.2c, 

3) sposób zagospodarowania przestrzennego i 
obsługi komunikacyjnej terenów przyle-
głych do drogi publicznej musi byń zaopi-
niowany przez zarzņdcň tej drogi, 

4) procentowy udział powierzchni biologiczno-
czynnej w całkowitej powierzchni działki wg 
ustaleŊ w § 29 ust. 6, 

5) budynki naleŐy lokalizowań zgodnie z linia-
mi zabudowy przedstawionymi w ustale-
niach szczegółowych lub/oraz na rysunku 
planu, 

6) wysokoŌń i charakter zabudowy zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla danej jed-
nostki terenowej, 

7) naleŐy zapewniń miejsca na pojemniki, 
zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ odpadów. 

5. UciņŐliwoŌń planowanych obiektów usługo-
wych i produkcyjnych winna siň zamknņń w 
granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny. 

6. Na wyznaczonych niniejszym planem terenach 
dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji niezbňdnych 
sieci: 

1) elektroenergetycznych i stacji transformato-
rowych SN/NN, lokalizowanych w porozu-
mieniu z właŌciwym Rejonem Energetycz-
nym, 

2) telekomunikacyjnych (napowietrznych i ka-
blowych), lokalizowanych w porozumieniu z 
właŌciwym zarzņdcņ sieci telekomunikacyj-
nej. 

7. Dopuszcza siň lokalizacjň stacji bazowych tele-
fonii komórkowej wyłņcznie na terenach prze-
widzianych pod działalnoŌń gospodarczņ ozna-
czonych na rysunku planu symbolami grupo-
wymi, w których wystňpujņ symbole elemen-
tarne: P, B, S, UHH, Rz, po spełnieniu warun-
ków i procedur okreŌlonych przepisami odrňb-
nymi. 

8. Ustala siň obowiņzek zapewnienia dojazdu do 
terenów rolnych lub leŌnych połoŐonych poza 
granicami terenów okreŌlonych liniami rozgra-
niczajņcymi funkcji nierolniczych i nieleŌnych. 

Ustalenia dotyczņce zasad  
kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 18.1. Plan wyznacza nowe tereny przeznaczo-
ne do realizacji celów publicznych - publicznych 
usług nieuciņŐliwych oznaczone symbolem prze-
znaczenia 0.1 UK/US/ZP (tereny usług publicz-
nych: kultury, sportu i rekreacji oraz tereny pu-
blicznej zieleni urzņdzonej, parkowej usytuowane 
miňdzy rz. Nasielnņ i ulicņ PłoŊskņ) oraz sankcjo-
nuje istniejņce tereny zieleni i usług publicznych, 
zieleni izolacyjnej; tereny dróg publicznych i 
obiektów transportu publicznego. 
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2. Plan ustala nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania terenów bňdņcych elementami przestrze-
ni publicznej: 

1) ustala siň ogólnņ dostňpnoŌń do przestrzeni 
publicznej, 

2) wymóg oŌwietlenia terenu, 

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, urzņdzeŊ technicznych 
kolidujņcych przestrzennie i estetycznie z urzņ-
dzeniami komunikacyjnymi i z zieleniņ, 

4) nakaz zharmonizowania kolorystyki i formy: 
budynków, urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
elementów małej architektury oraz kompozycji 
zieleni, w liniach rozgraniczajņcych jednej ulicy 
lub ciņgu ulic. 

Na terenach o których mowa w ust. 1, realizowane 
byń mogņ: 

1) obiekty budowlane zwiņzane z funkcjņ i prze-
znaczeniem terenu z zachowaniem warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań 
obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

3) drogi, przejŌcia dla pieszych i parkingi, 

4) zieleŊ urzņdzona, oczka wodne i obiekty małej 
architektury, 

6) obiekty winny byń dostosowane do uŐytkowa-
nia przez osoby nie w pełni sprawne, 

7) IloŌń miejsc postojowych winna byń dostoso-
wana do rodzaju działalnoŌci prowadzonej w 
obiektach uŐytecznoŌci publicznej oraz do po-
trzeb osób nie w pełni sprawnych. 

Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji,  
i rehabilitacji zabudowy 

§ 19. Plan okreŌla obszar wskazany do objňcia 
działaniami modernizacyjnymi i rehabilitacyjnymi 
istniejņcej zabudowy oraz urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, jak teŐ ogólne zasady prowadzenia 
tych działaŊ. 

1. Obszar wskazany do objňcia działaniami mo-
dernizacyjnymi i rehabilitacyjnymi istniejņcej 
zabudowy oraz urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej ograniczony jest: rzekņ Nasielnņ, ulicņ 
Tadeusza KoŌciuszki, wschodniņ granicņ terenu 
szkoły, północnņ granicņ działki nr 1052, oraz 
ulicami: POW, Polnņ, Szkolnņ, Stanisława Sta-
szica, Garbarskņ, Józefa Piłsudskiego, Jana Ki-
liŊskiego i Stefana StarzyŊskiego do rz. Nasiel-
nej. 

 

 

2. Na obszarze okreŌlonym w ust. 1 plan ustala: 

1) dokonywanie prac modernizacyjnych oraz 
przywracanie wartoŌci istniejņcej zabudowy 
w zakresie: 

a) poprawy stanu bezpieczeŊstwa obiektów 
poprzez wzmocnienie elementów kon-
strukcyjnych budynków, 

b) podniesienia ochrony termicznej budyn-
ków poprzez ocieplenie Ōcian, stropów, 
dachów, wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej, 

c) podniesienie wartoŌci funkcjonalnej bu-
dynków z zaleceniem wprowadzania 
funkcji usługowej w partery pierzei przy-
ulicznych, 

d) podniesienie walorów estetycznych bu-
dynków poprzez ew. podniesienie połaci 
dachowych oraz wprowadzenie tradycyj-
nego w formie pokrycia z uŐytkowym 
wykorzystania poddasza, odtworzenie 
detalu architektonicznego i wprowadze-
nie kolorystyki, 

e) podniesienia warunków bezpieczeŊstwa 
oraz standardów uŐytkowych funkcji 
mieszkaniowej i usługowej poprzez  
modernizacjň bņdŎ wprowadzenie pod-
stawowych urzņdzeŊ sanitarnych, cie-
płowniczych; przebudowň wewnňtrznych 
sieci wodociņgowo - kanalizacyjnych, ga-
zowych i elektrycznych; 

2) z uwagi na połoŐenie obszaru w granicach 
strefy Ōcisłej ochrony konserwatorskiej - 
zwartej zabudowy STAREGO MIASTA – 
obejmujņcej koŌciół parafialny p.w. ŋw. 
Wojciecha oraz najbardziej wartoŌciowy ob-
szar układu urbanistycznego STAREGO 
MIASTA, wszelkie przedsiňwziňcia moderni-
zacyjne wymagajņ uzgodnienia i uzyskania 
warunków oraz wytycznych konserwator-
skich Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Za-
bytków. 

Ustalenia dotyczņce ogólnych zasad scalania  
i warunków podziału nieruchomoŌci 

§ 20. Na terenie objňtym ustaleniami planu do-
puszcza siň scalanie i podziały działek, jedynie w 
sposób zgodny z zasadami okreŌlonymi w ustale-
niach planu, przepisach szczególnych oraz z zasa-
dami współŐycia społecznego. 

1. Plan ustala zasady oraz warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem; zgod-
nie z ustawņ o gospodarce nieruchomoŌciami; 
plan pozwala na podziały okreŌlone w tej 
ustawie, w tym, dokonywanie podziału działki, 
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którego celem jest powiňkszenie sņsiedniej nie-
ruchomoŌci lub regulacja istniejņcych granic 
działek, na wszystkich terenach wyznaczonych 
w planie. Warunkiem wykonania takiego po-
działu jest zachowanie ustaleŊ planu oraz pa-
rametrów działki dzielonej, umoŐliwiajņcych lo-
kalizacjň zabudowy i rozmieszczenie niezbňd-
nych elementów zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 
okreŌlonymi w planie. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem, MNU, plan dopuszcza moŐliwoŌń 
scalenia i podziału działek zgodnie z ustawņ o 
gospodarce nieruchomoŌciami, przy spełnieniu 
nastňpujņcych warunków: 

1) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszņ byń równoległe i/lub prostopadłe do 
przynajmniej jednej, istniejņcej granicy bocznej 
działki dzielonej; 

2) wielkoŌń nowych wydzielonych działek budow-
lanych powinna byń dostosowana do rodzaju 
zabudowy przy załoŐeniu, Őe w przypadku po-
działu terenu na działki: 

a) wielkoŌń nowo wydzielanej działki budow-
lanej dla działek przeznaczonych pod zabu-
dowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ z usłu-
gami nie moŐe byń mniejsza niŐ 900m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojņ-
cej - 20,0m, 

c) obsługa komunikacyjna wydzielonych no-
wych działek bňdzie siň odbywań z wyzna-
czonych w planie dróg publicznych i we-
wnňtrznych oraz dróg wewnňtrznych nie 
wyznaczonych w planie, które naleŐy wy-
znaczyń w projekcie podziału działki; mini-
malna szerokoŌń drogi: 

- wewnňtrznej obsługujņcej jednņ działkň – 
4,5,m, 

- wewnňtrznej obsługujņcej kilka działek  
(o jezdni jednoprzestrzennej) - 6,0m; z 
wydzielonymi chodnikami – 8m, 

3) dla wydzielenia działki pod stacjň transforma-
torowņ wnňtrzowņ lub kontenerowņ nie obo-
wiņzujņ ustalenia pkt 2). 

§ 21. Plan okreŌla nastňpujņce ustalenia: 

1. Minimalne wielkoŌci działek, (zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla danej jednostki tere-
nowej). 

2. Minimalne szerokoŌci frontu nowo wydziela-
nych działek budowlanych pod zabudowň 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla danej 
jednostki terenowej). 

3. Zasady podziału nieruchomoŌci zgodnie z za-
sadami okreŌlonymi w § 20. 

4. Linie proponowanego podziału wewnňtrznego 
oznaczone liniņ przerywanņ majņ charakter 
orientacyjny (nie sņ obowiņzujņce) i mogņ byń 
korygowane. 

§ 22.1. Działki lub zespoły działek, których 
kształt, wielkoŌń, struktura własnoŌciowa, dostňp-
noŌń do dróg publicznych i infrastruktury, ukształ-
towanie i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie 
oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami 
planu mogņ byń scalone i wtórnie podzielone. 

2. Działki uzyskiwane w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoŌci powinny mień parametry 
zgodne z ustaleniami okreŌlonymi w § 20; mini-
malny kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego – 70º. 

3. Za działkň warunkowo spełniajņcņ ustalone 
planem kryteria, uznaje siň działkň której wydzie-
lenie geodezyjne nastņpiło przed uprawomocnie-
niem siň planu. 

4. Na terenach zainwestowanych plan dopusz-
cza w ramach uzupełniania zabudowy wyznacza-
nie działek o powierzchni mniejszej niŐ ustalona w 
planie, pod warunkiem, Őe powierzchnia i szero-
koŌń wydzielonej działki umoŐliwi jej prawidłowe 
zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w planie lub dokonana zostanie regu-
lacja granic miňdzy sņsiednimi nieruchomoŌciami. 

Rozdział 4 
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony  

i kształtowania środowiska przyrodniczego  
oraz krajobrazu kulturowego 

§ 23. Plan podkreŌla obowiņzek zapewnianie 
kompleksowego rozwiņzania problemów zabu-
dowy, poprzez stosowanie: 

1. przepisów art. 6 ustawy nakładajņcych obowiņ-
zek: 

1) przestrzegania zasady, Őe ustalenia niniej-
szego planu kształtujņ, wraz z innymi prze-
pisami, sposób wykonywania prawa wła-
snoŌci nieruchomoŌci, 

2) przestrzegania zasady, Őe zabudowa i zago-
spodarowanie terenów nie moŐe naruszań 
chronionego prawem interesu publicznego 
oraz interesu jednostek organizacyjnych a 
takŐe interesu osób trzecich; 

2. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Ōrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 
627 z póŎniejszymi zmianami), ustalajņcych: 
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1) zakaz lokalizacji, w granicach zwartej zabu-
dowy, inwestycji stwarzajņcych zagroŐenie 
dla Őycia lub zdrowia ludzi, a w szczególno-
Ōci zagroŐenie wystņpienia powaŐnych awa-
rii (art. 73, ust. 3 i 4 w/w ustawy), 

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
Ōcieków bezpoŌrednio do gruntu i cieków 
wodnych oraz uwzglňdnianie koniecznoŌci 
ochrony wód, gleby i ziemi przed zanie-
czyszczeniem w zwiņzku z prowadzeniem 
gospodarki rolnej (art. 72, ust.1, pkt 4 w/w 
ustawy), 

3) wykonywanie nowoprojektowanych ciņgów 
komunikacyjnych, linii napowietrznych i ka-
blowych, podziemnych rurociņgów oraz in-
nych obiektów liniowych, w sposób zapew-
niajņcy ograniczenie ich oddziaływania na 
Ōrodowisko, w tym ochronň walorów krajo-
brazowych (art. 73, ust 2 w/w ustawy), 

4) zapewnienie zachowania walorów krajobra-
zowych przez zachowanie starodrzewu, z 
wyjņtkiem egzemplarzy zagraŐajņcych bez-
pieczeŊstwu ludzi lub obiektów, 

5) utrzymanie droŐnoŌci stałych i czasowych 
cieków wodnych oraz kanałów melioracyj-
nych przez odpowiednie zagospodarowanie 
działek lub zastosowanie przepustów, 

6) utrzymanie istniejņcych dojazdów do pól 
lub wytyczanie nowych, niezbňdnych w 
przypadku zabudowy utrudniajņcej dotych-
czasowy dojazd do pól, 

7) gromadzenie odpadów komunalnych w 
miejscach wyłņcznie do tego przeznaczo-
nych i zapewnienie wywoŐenia odpadów na 
wysypisko, 

8) postňpowanie z odpadami niebezpiecznymi, 
w przypadku ich wystņpienia, musi byń 
zgodne z ustawami o ochronie Ōrodowiska 
oraz o odpadach, 

9) stosowanie ekologicznych noŌników energii 
do ogrzewania pomieszczeŊ i procesów 
produkcyjnych. 

§ 24. W celu racjonalnego gospodarowania za-
sobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i le-
Ōnych oraz zachowania zdrowia i bezpieczeŊstwa 
ludzi, ustala siň nastňpujņce nakazy i zakazy: 

1) szkodliwe oddziaływanie na Ōrodowisko wy-
twarzane przez jednostki organizacyjne winno 
zamykań siň na terenie działki budowlanej na 
jakiej jest wytwarzane i do której jednostka or-
ganizacyjna posiada tytuł prawny; 

 

2) obszary gruntów rolnych i leŌnych, dla których 
nie uzyskano odpowiedniej zgody na zmianň 
przeznaczenia, jeŌli jest ona wymagana w 
oparciu o przepisy szczególne, winne pozostań 
w dotychczasowym uŐytkowaniu; 

3) lokalizacje wszystkich obiektów o wysokoŌci 
100m nad poziom terenu i wyŐszych, na obsza-
rze planu, wymagajņ uzgodnienia z Głównym 
Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego. 

§ 25. W zakresie ochrony Ōrodowiska plan usta-
la: 

1) Ochronň i zakaz uszczuplania terenów istniejņ-
cych lasów i gruntów leŌnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem ZL. 

2) Ochronň i utrzymanie istniejņcych zadrzewieŊ 
oraz ukształtowania powierzchni terenu na te-
renach oznaczonych symbolem ZP oraz ZN w 
granicach wyznaczonych na rysunku planu 
oraz istniejņcych skupisk zieleni wystňpujņcych 
na terenach o innych funkcjach. 

3) Ochronň istniejņcych cieków wodnych z za-
pewnieniem budowy przepustów pod projek-
towanymi drogami równieŐ w celu zapewnie-
nia warunków dla migracji zwierzņt. 

4) Nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i 
obiektów o funkcjach chronionych poza obsza-
rem ograniczonego uŐytkowania zwiņzanego z 
trasami komunikacyjnymi, terenami przemy-
słowych i liniami energetycznymi. 

5) Zakaz lokalizacji obiektów uciņŐliwych nie zwiņ-
zanych z funkcjņ danego obszaru. 

6) Nakaz odprowadzania Ōcieków sanitarnych do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

7) Nakaz odprowadzania wód opadowych z tere-
nów utwardzonych do sieci kanalizacji desz-
czowej. 

§ 26.1. Plan ustala zasady kształtowania i 
ochrony zieleni poprzez: 

1) maksymalne zachowanie istniejņcego drzewo-
stanu, 

2) wprowadzanie roŌlinnoŌci zgodnej z siedli-
skiem, w tym równieŐ na tereny czasowo nie-
zagospodarowane, 

3) odtworzenie wartoŌci przyrodniczych i uŐytko-
wych na terenach wykazujņcych cechy degra-
dacji spowodowanej nieprawidłowym uŐytko-
waniem, poprzez działania o charakterze rekul-
tywacyjnym. 
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2. Plan ustala zasady kształtowania i ochrony 
wód powierzchniowych terenów przybrzeŐnych 
poprzez: 

1) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych wyłņcznie po uprzednim ich 
podczyszczeniu w separatorach, 

2) zakaz niszczenia naturalnej linii brzegowej i 
dewastacji terenów przybrzeŐnych. 

3. Na obszarze zagroŐonym powodziņ plan za-
kazuje: 

1) realizacji obiektów budowlanych oraz urzņdza-
nia ogrodów działkowych, 

2) stosowania i składowania nawozów mineral-
nych, 

3) uszczuplania trwałej zieleni – siedlisk krzewia-
stych i drzewiastych zasobów wzdłuŐ cieków 
wodnych, naturalnych siedlisk roŌlinnoŌci 
przywodnej i bagiennej (szuwary, trzcinowiska, 
łozy itp.), kompleksów leŌnych oraz rozrzuco-
nych niewielkich zespołów leŌnych atrakcyj-
nych krajobrazowo. 

§ 27. Plan wskazuje tereny i obiekty objňte 
ochronņ prawnņ na podstawie przepisów szcze-
gólnych zwiņzanych z ochronņ przyrody oraz 
wskazane do objňcia; sņ to: 

1. Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego 
Krajobrazu ustanowiony został rozporzņdze-
niem Wojewody Ciechanowskiego nr 8/98 z 
dnia 28.05.1998r.;fragment tego obszaru o 
zmniejszonym reŐimie ochronnym znajduje siň 
w granicach planu, w południowo-wschodniej 
jego czňŌci; obowiņzuje nakaz zachowania wła-
Ōciwych stosunków wodnych na obszarze Ŏró-
dliskowym rzeki Nasiennej; zakres dopuszczal-
nych działaŊ na tym terenie okreŌla cytowane 
rozporzņdzenie. 

2. Pomnik przyrody – dņb szypułkowy wysokoŌci 
29m na terenie parku przy koŌciele Ōw. Wojcie-
cha; wszystkie inwestycje w promieniu 15m od 
pomników przyrody oŐywionej muszņ byń 
uzgodnione z właŌciwym organem słuŐb 
ochrony przyrody. 

3. Dņb szypułkowy wysokoŌci ok. 25m na terenie 
działki nr 75 – (przy granicy Miasta) wskazany 
do objňcia ochronņ. 

§ 28. Plan wskazuje granicň strefy ochrony po-
Ōredniej zewnňtrznej ujňcia wód podziemnych w 
Jackowie (tere połoŐony w północno-zachodniej 
czňŌci planu, granica oznaczona na rysunku planu 
liniņ przerywanņ z kółkami nie zaczernionymi), 
który to teren podlega szczególnej ochronie. 

1. Na terenie strefy ochrony poŌredniej zewnňtrz-
nej zabrania siň: 

1) lokalizowania nowych ujňń wody bez oceny 
oddziaływania na istniejņce warunki zasila-
nia ujňcia, 

2) lokalizowania inwestycji ocenianych jako 
szkodliwe lub mogņce pogorszyń stan Ōro-
dowiska, w szczególnoŌci stan wód oma-
wianego ujňcia w tym m. in.: zakładów 
przemysłowych i ferm hodowlanych, maga-
zynów produktów ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych oraz rurociņgów 
przesyłowych tych produktów, składowisk 
Ōrodków chemicznej ochrony roŌlin, stacji 
paliw, myjni samochodowych, cmentarzy i 
grzebalisk, wysypisk komunalnych, przemy-
słowych oraz wylewisk, dróg publicznych o 
randze wojewódzkich i krajowych bez Ra-
portu Oddziaływania tych inwestycji na Ōro-
dowisko i wykonania niezbňdnych zabezpie-
czeŊ. 

2. Wszelkie inwestycje mogņce mień wpływ na 
pogorszenie jakoŌci wody powinny byń uzgad-
niane w Wydziale Ochrony ŋrodowiska i Le-
Ōnictwa Urzňdu Wojewody Mazowieckiego. 

§ 29. W zakresie kształtowania Ōrodowiska 
przyrodniczego plan ustala: 

1. Obowiņzek zagospodarowania zieleniņ niskņ i 
wysokņ zgodnie z warunkami siedliskowymi te-
renów ciņgu ekologicznego wzdłuŐ rzeki Na-
sielnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: ZP, R/ZŁ oraz R(ZZ). 

2. Obowiņzek wprowadzenia zieleni izolacyjnej 
wysokiej, Ōrednio wysokiej i niskiej wzdłuŐ 
dróg wojewódzkich i powiatowych. 

3. Obowiņzek wprowadzenia pasów zieleni wyso-
kiej i niskiej wzdłuŐ ulic, ŌcieŐek rowerowych i 
ciņgów pieszych. 

4. Obowiņzek zagospodarowania zieleniņ towa-
rzyszņcņ przestrzeni publicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 0.1UK/US/ZP 
oraz istniejņcych usług publicznych i komercyj-
nych o symbolach literowych: US, UST, UO, 
UZ, UK. 

5. Nakaz zagospodarowania nie wykorzystywa-
nych gospodarczo terenów w obrňbie obszaru 
ograniczonego uŐytkowania zwiņzanego z li-
niami energetycznymi i magistralami gazowy-
mi poprzez nasadzenia zieleni niskiej i Ōrednio 
wysokiej. 

6. Minimalny procentowy wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej dla funkcji podstawowej 
na terenach: 
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1) mieszkaniowo-usługowych MWU, MN/U – 
30%, 

2) mieszkaniowych MNu – 55% do 75% przy 
zabudowie pensjonatowej MP oraz w strefie 
oddziaływania cmentarza, 

3) mieszkaniowo-usługowych w centrum mia-
sta MW/MN/U – 20% do 35%, 

4) usługowych (U, UA, UŁ, UG, UH, UC, UHH, 
UH/M, UHGRz, UHGRz/M Ucm, URzcm) – 
30%, 

5) usługowych U (UK, UO, UZ, US) – 50%, 

6) usług turystycznych UST – 80%, 

7) produkcyjnych P/U, PBSUHRz/M, PSRzU/M, 
– 20% - 35%, 

8) produkcyjno-usługowych na obszarze kra-
jobrazu chronionego PBSUHH/M(ZN) – 50%, 

9) obsługi komunikacji drogowej KS/U, KS/M, 
URzKS – 15%, 

wskaŎniki dla poszczególnych typów jednostek 
terenowych zostały okreŌlone w Dziale III - szcze-
gółowe ustalenia planu. 

Rozdział 5 
Ustalenia ogólne dla terenów sąsiadujących  
z obiektami niekorzystnie oddziaływującymi  

na otoczenie ze względu na wymagania ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

§ 30.1. W celu zmniejszenia uciņŐliwoŌci tere-
nów komunikacji, podwyŐszenia standardów kra-
jobrazowych oraz utrzymania lokalnych korytarzy 
ekologicznych plan wskazuje lokalizacjň zespołów 
zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej lub funkcji 
krajobrazowej. 

2. W miejscach, w których wskazano lokalizacjň 
zespołów zieleni izolacyjnej lub zieleni o funkcji 
krajobrazowej plan ustala nastňpujņce nakazy i 
zakazy: 

1) nakazuje siň bezwzglňdne zachowanie istniejņ-
cego drzewostanu, 

2) zagospodarowanie terenu przy zespołach o 
charakterze liniowym musi umoŐliwiań migra-
cjň zwierzņt, 

3) nakazuje siň ich uwzglňdnianie w projektach 
zagospodarowania nowych inwestycji poprzez 
uzupełnienia istniejņcych zespołów zieleni oraz 
tworzenie nowych. 

3. Na terenach połoŐonych w bezpoŌrednim 
sņsiedztwie kolei plan nakazuje zachowanie linii 
zabudowy min. 15,0m wyłņcznie dla lokalizacji 
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi (powyŐej 4 godzin na dobň) rów-

nieŐ w zwiņzku z prowadzonņ działalnoŌciņ go-
spodarczņ. 

§ 31.1. Plan wskazuje granicň strefy sanitarnej 
cmentarza - 50,0m od granicy terenu czynnego 
cmentarza znajdujņcego siň w granicach planu. 

2. Na terenach połoŐonych w odległoŌci mniej-
szej niŐ 50,0m od cmentarza zabrania siň lokalizo-
wania wszelkiej nowej zabudowy mieszkalnej, 
zakładów Őywienia zbiorowego, zakładów prze-
chowujņcych lub wytwarzajņcych ŐywnoŌń oraz 
studzien słuŐņcych do czerpania wody do celów 
konsumpcyjnych lub potrzeb gospodarczych. 

3. Na terenach połoŐonych w odległoŌci 50,0 – 
100,0m od granicy terenu czynnego cmentarza 
dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej niskiej intensywnoŌci pod warunkiem zaopa-
trzenia w wodň z wodociņgu miejskiego. 

§ 32.1. Plan wskazuje granicň strefy technicznej 
od istniejņcych linii elektroenergetycznych: wyso-
kiego napiňcia 110 kV znajdujņcych siň w granicy 
planu w odległoŌci 20,0m od rzutu skrajnego 
przewodu. 

2. Plan wskazuje granicň strefy technicznej od 
istniejņcych linii elektroenergetycznych: Ōredniego 
napiňcia 15 kV znajdujņcych siň w granicy planu w 
odległoŌci 6,0m od rzutu skrajnego przewodu na 
stronň. 

3. Wszelkie ewentualne inwestycje dokonywa-
ne w pasie strefy technicznej, jak równieŐ wszelkie 
roboty budowlane i instalacyjne winny odbywań 
siň pod nadzorem właŌciwego zakładu energe-
tycznego. 

§ 33.1. Plan wskazuje granice stref ochronnych 
dla magistrali gazowej wysokiego ciŌnienia GDN 
150 PN 6.3 MPa znajdujņcych siň na obszarze pla-
nu: 

1) strefy bezpoŌredniej 20,0m od osi przewodu 
gazowego na stronň, 

2) strefy poŌredniej 50,0m od osi przewodu ga-
zowego na stronň. 

2. Wszelkie inwestycje dokonywane w tym pa-
sie, jak równieŐ roboty budowlane i instalacyjne 
winny odbywań siň pod nadzorem właŌciwego 
zakładu gazowniczego. 

§ 34.1. W celu ochrony urzņdzeŊ melioracji 
wodnych ustala siň nastňpujņce nakazy i zakazy: 

1) nakazuje siň wydzielenie wzdłuŐ rowów melio-
racyjnych nie ogrodzonych pasów technicz-
nych o szerokoŌci umoŐliwiajņcej dostňp do 
rowów w stopniu wystarczajņcym do ich eks-
ploatacji (min. 1,5m od linii brzegowej), 
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2) nakazuje siň przy wykonywaniu robót meliora-

cyjnych i realizacji niezbňdnych urzņdzeŊ me-
lioracji wodnej zachowanie równowagi przy-
rodniczej i róŐnorodnoŌci biologicznej, w tym 
zwłaszcza zachowanie odpowiednich stosun-
ków wodnych w glebie, 

3) bezwzglňdnie zakazuje siň odprowadzania do 
rowów Ōcieków i innych zanieczyszczeŊ oraz 
ujmowania z nich wody. 

2. Dla terenów połoŐonych w granicach zasiňgu 
istniejņcych urzņdzeŊ melioracyjnych plan ustala: 

1) na terenach, na których wystňpujņ urzņdzenia 
melioracyjne, naleŐy w projekcie budowlanym 
przewidzień sposoby rozwiņzania ewentual-
nych kolizji z istniejņcym drenaŐem zapewnia-
jņce jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w 
obszarach przyległych; 

2) projekt budowlany planowanej inwestycji, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň, wi-
nien byń uzgodniony z Wojewódzkim Zarzņ-
dem Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych w War-
szawie – Inspektorat w Nowym Dworze Maz. 
Po zmianie sposobu uŐytkowania gruntów rol-
nych zmeliorowanych naleŐy wystņpiń do po-
wołanej wczeŌniej instytucji o wykreŌlenie z 
ewidencji urzņdzeŊ melioracji szczegółowych 
powierzchni zajňtych na cele pozarolnicze. 

3. Plan ustala obowiņzek zachowania i utrzy-
mania droŐnoŌci istniejņcych odkrytych rowów 
melioracyjnych. 

4. Plan ustala zakaz grodzenia nieruchomoŌci 
przyległych do istniejņcych odkrytych rowów me-
lioracyjnych w odległoŌci mniejszej niŐ 1,5m od 
linii brzegowej. 

5. Plan ustala zakaz lokalizowania obiektów ku-
baturowych z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniajņcym, w odległoŌci mniejszej niŐ 6 od 
linii brzegowej istniejņcych rowów melioracyjnych 
odkrytych. 

Rozdział 6 
Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

§ 35. ZagroŐenie powodziņ o charakterze lokal-
nym wystňpuje jedynie w dolinie rzeki Nasielnej. 
Na terenach naraŐonych na niebezpieczeŊstwo 
powodzi oznaczonych orientacyjnie na rysunku 
planu (ZZ), ustala siň: 

1) adaptacjň istniejņcego zainwestowania z ten-
dencjņ do jego eliminowania, 

2) zakaz realizacji nowych obiektów przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi, 

3) ograniczenie lokalizacji elementów infrastruk-
tury technicznej z wyjņtkiem obiektów zwiņza-
nych z gospodarkņ wodno-Ōciekowņ, konser-
wacjņ cieku i jego brzegów oraz wykorzysta-
niem i przekraczaniem koryta rzeki jak równieŐ 
z rekreacyjnym wykorzystywaniem zbiornika, 

4) utrzymanie naturalnych osypisk i plaŐ przy-
brzeŐnych, rzek i zbiorników wody, 

5) jako preferowana forma uŐytkowania gruntów - 
zieleŊ niska nie urzņdzona, łņki i pastwiska. 

§ 36. Plan nie okreŌla granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podle-
gajņcych ochronie na podstawie odrňbnych prze-
pisów, plan okreŌla jedynie warunki dot. ochrony 
Obszaru Chronionego Krajobrazu i pomników 
przyrody (rozdział 3) oraz dóbr kultury (rozdział 6); 
ustosunkowuje siň do terenów zagroŐonych po-
wodziņ (wystňpuje jedynie lokalnie problem pod-
stopieŊ); pomija natomiast problem terenów gór-
niczych, oraz zagroŐonych osuwaniem siň mas 
ziemnych z uwagi na brak takich terenów na tere-
nie miasta Nasielsk. 

Rozdział 7 
Ustalenia ogólne  

dotyczące zasad ochrony  
dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 37.1. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala 
siň: 

1) ochronň obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków: 

a) koŌciół farny pw. ŋw. Wojciecha murowany 
z ok. 1900 roku z XIX wieku - wpisany pod 
numerem 128/76-950/72 WA, 

b) grodzisko z XI w. wpisane pod numerem 
9/75-8/51 WA, 

c) budynek szkoły, Nr 1 (ul. Szkolna 1) z ok. 
1925 roku wpisany w dniu 13.07.2009r. 

2) ochronň obiektów zabytkowych, znajdujņcych 
siň w Gminnej Ewidencji Zabytków: 

a) ZESPÓŁ KOŋCIOŁA FARNEGO p.w. Ōw. 
Wojciecha 

- cmentarz przykoŌcielny z XIX w. 

- plebania murowana z XVIII/XIX w 

- kiosk z dewocjonaliami drewniany z po-
czņtku XX w, 

- ogrodzenie murowane z pocz. XX wieku. 
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b) przy ul. Cmentarnej 

- cmentarz parafialny rzymsko-katolicki (ul. 
ŏwirki i Wigury) z 1 poł. XIX wieku 

c) przy ul. Folwark 

- dom drewniany Nr 1 z ok. 1925 roku 

- dom drewniany Nr 17 z ok. 1925 roku 

- dom murowany Nr 19 z ok. 1930 roku 

d) przy ul. KiliŊskiego 

- dom murowany Nr 6 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 8 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 9 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 13 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 14 z ok. 1920 roku 

- dom murowany Nr 15 z ok. 1920 roku 

e) przy ul. KoŌcielnej 

- dom drewniany Nr 3 

- dom murowany Nr 6 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom drewniany Nr 14 z poczņtku XX w. 

- dom drewniany Nr 19 z ok. 1900 roku 

- dom drewn. /murowany (otynkowany) Nr 
22 z poczņtku XX wieku 

- dom drewniany Nr 24 z koŊca XIX wieku 

f) przy ul. KoŌciuszki 

- dom murowany Nr 2 z ok. 1920 roku 

- dom murowany Nr 3 z 1926 roku 

- dom murowany Nr 4/6/8 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 21 z ok. 1920 roku 

- dom murowany Nr 30 z poczņtku XX 
wieku 

- dom drewniany (przekształcony) Nr 32 z 
poczņtku XX wieku 

- kapliczka przydroŐna murowana z 1 poł. 
XIX wieku 

g) przy ul. Kwiatowej 

- cmentarz Őydowski z XVII wieku 

h) przy ul. Lipowej 

- cmentarz wojenny z 1915 roku 

i) przy ul. Młynarskiej 

- dom murowany Nr 9 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 15 z poczņtku XX 
wieku 

- dom drewniany Nr 28 z ok. 1920 roku 

- dom drewniany Nr 38 z koŊca XIX wieku 

j) przy ul. Piłsudskiego 

- dom murowany Nr 2 z ok. 1925 roku 

- dom murowany Nr 6 z poczņtku XX wie-
ku, (Biblioteka Miejska) 

- dom murowany Nr 17 z poczņtku XX 
wieku 

- dom drewniany (przebudowany) Nr 33 z 
poczņtku XX wieku 

- dom drewniany (otynkowany) Nr 35 z ok. 
1925 roku 

k) przy ul. Polnej 

- dom drewniany Nr 7 z ok. 1925 roku 

- dom drewniany Nr 9 z ok. 1925 roku 

l) przy ul. POW 

- dom murowany Nr 3 z ok. 1930 roku 

- dom murowany Nr 5 z ok. 1925 roku 

- dom murowany Nr 25 z poczņtku XX 
wieku 

m) przy ul. Rynek 

- dom murowany Nr 1 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 2 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 3 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 4 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 6 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 7 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 8 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 9 z poczņtku XX wie-
ku 

- dom murowany Nr 10 z poczņtku XX 
wieku 
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- dom murowany Nr 11 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 16 z 1892 roku 

- dom murowany Nr 17 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 19 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany (przebudowany) Nr 21 z 
poczņtku XX wieku 

- dom murowany Nr 22 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 23 z 1928 roku 

- dom murowany Nr 27 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 30 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 32/33 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 35/36 z poczņtku XX 
wieku 

n) przy ul. Składowej 

- dom murowany Nr 1 z ok. 1920 roku 

o) przy ul. Szkolnej 

- Dom Nauczyciela, Nr 1A, murowany z ok. 
1925 roku 

p) przy ul. ŋw. Wojciecha 

- dom murowany Nr 1 z ok. 1900 roku 

- dom murowany Nr 3 z ok. 1920 roku 

- dom murowany Nr 7/9 z poczņtku XX 
wieku 

q) przy ul. Warszawskiej 

- dom murowany Nr 1 z ok. 1920 roku 

- dom murowany Nr 2 z ok. 1900 roku 

- dom murowany Nr 15 z ok. 1910 roku 

- dom murowany Nr 16 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 17 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 18 z poczņtku XX 
wieku 

- dom murowany Nr 68 z 1926 roku 

- transformator murowany, (ob. punkt 
handlowy) z ok. 1920 roku 

 

r) przy ul. ŏwirki i Wigury 

- dom drewniany Nr 2 z poczņtku XX wie-
ku. 

2. Ustala siň strefň „A” Ōcisłej ochrony konser-
watorskiej - zwartej zabudowy STAREGO MIASTA 
– obejmujņcej koŌciół parafialny pw. ŋw. Wojcie-
cha oraz najbardziej wartoŌciowy obszar układu 
urbanistycznego starego miasta a ponad to cmen-
tarz Őołnierzy z I Wojny ŋwiatowej i cmentarz Őy-
dowski, w granicach okreŌlonych na rysunku pla-
nu. 
W granicach układu urbanistycznego: 

1) obowiņzuje ochrona: historycznego układu ulic 
i placów, podziałów parcelacyjnych, historycz-
nego sposobu zabudowy posesji, historycz-
nych nawarstwieŊ kulturowych pod współcze-
snņ powierzchniņ gruntu, układu zieleni, 
ukształtowania terenu, 

2) obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymogów 
konserwatorskich; wszelkie zamierzenia inwe-
stycyjne i prace remontowe prowadzone w 
granicach stref wymagajņ uzgodnienia i uzy-
skania warunków oraz wytycznych konserwa-
torskich Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Za-
bytków, 

3) dozwolona jest: zabudowa plomb w historycz-
nym układzie parcel, lokalizacja usług nieuciņŐ-
liwych w parterach budynków lub w innych 
wbudowanych w bryłň budynku mieszkalnego, 

4) gabaryty i charakter nowej zabudowy w strefie 
ochrony konserwatorskiej powinien byń dosto-
sowany do skali urbanistycznego zespołu za-
bytkowego oraz posiadań cechy rodzimej archi-
tektury, z zastosowaniem wytycznych i postula-
tów słuŐb konserwatorskich, 

5) wszelkie remonty winny byń wykonywane z 
zastosowaniem tradycyjnych materiałów (ka-
mieŊ, cegła, drewno, dachówka ceramiczna). 
Nowe realizacje powinny nawiņzywań do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sy-
tuacji, skali, bryły, podziałów architektonicz-
nych oraz byń indywidualnie analizowane i za-
twierdzane przez odpowiednie słuŐby Woje-
wódzkiego Urzňdu Ochrony Zabytków, 

6) wszelkie zmiany planowane na podstawie do-
kumentacji projektowej w obrňbie strefy „A” 
wymagajņ uzgodnienia z Wojewódzkim Urzň-
dem Ochrony Zabytków na etapie zgłoszenia 
zamiaru budowy i prowadzenia robót budow-
lanych lub uzyskiwania pozwolenia na budowň, 

7) zakaz wprowadzania nowych dominant archi-
tektonicznych w polu ekspozycji i widoku na 
koŌciół, 
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8) zakaz lokalizacji obiektów wielkogabarytowych 

i obiektów o funkcjach uciņŐliwych. 

3. Dla obiektów na terenie w granicach strefy A 
nie wpisanych do rejestru zabytków ustala siň 
obowiņzek uzgadniania wymiany budynków w 

złym stanie technicznym oraz wszelkich prac re-
montowych ze słuŐbami Wojewódzkiego Urzňdu 
Ochrony Zabytków. 

4. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 55 
stanowisk archeologicznych; sņ to: 

 

Lp. Nr stanowiska 
na obszarze 

Nr geodezyjny 
działki 

Lp. Nr stanowiska 
na obszarze 

Nr geodezyjny 
działki 

Lp. Nr stanowiska 
na obszarze 

Nr geodezyjny 
działki 

1 78 602 20 74 622 39 64 1913 

2 80 2078/1, 2079 21 75 624/1, 624/2 40 65 1923/2 

3 88 646/3, 645 22 76 625 441 66 1929/4, 1996/1 

4 89 649 23 77 602 42 67 2043 

5 90 650 24 72 584 43 68 2061/1, 2061/2 

6 81 633 25 73 581 44 60 1753 

7 82 634 26 71 574/1 45 59 1797 

8 83 635 27 40 573 46 58 1773, 1789, 
1797 

9 84 636/2 28 41 568 47 57 870, 871 

10 85 637/1 29 42 561/3 48 53 172 

11 86 637/3, 638 30 43 326, 327 49 54 845, 846, 847, 
854/1, 856, 860 

12 87 639 31 44 337/1 50 52 172 

13 93 724/6, 724/7, 
724/9, 724/12, 

724/15, 724/16, 
638784, 785/1 

32 45 267/2 51 51 208 

14 92 784 33 46 305, 306, 307, 
308 

52 50 160 

15 37 716/2 34 47 223 53 49 125 

16 38 700, 713, 714, 
715, 716/1, 
822, 823/1 

35 48 210/1, 210/2 54 55 206 

17 39 701 36 62 1037, 1038, 
1830, 1832 

55 69 180/4 

18 79 630 37 63 1905    

19 91 620/4 38 61 1829, 1831/2, 
1833 

   

 

5. Dla terenów połoŐonych na obszarach sta-
nowisk archeologicznych ustala siň obowiņzek: 

1) uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowň z 
Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Zabytków, 

2) powiadamiania inwestorów o koniecznoŌci 
przeprowadzania: 

a) archeologicznych badaŊ wykopaliskowych - 
wyprzedzajņcych planowane zmiany oraz 
inwestycje, 

b) prac archeologicznych przy robotach ziem-
nych zwiņzanych z inwestycjņ i trwałym za-
gospodarowaniem terenu - z rygorem ich 
zmiany na archeologiczne badania wykopa-
liskowe, w przypadku ujawnienia w trakcie 
robót ziemnych - obiektów archeologicz-
nych, wyprzedzajņcych działania inwesty-
cyjne, 
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c) zakres badaŊ i prac archeologicznych wy-
mienionych w pkt 2 ustala Wojewódzki 
Konserwator Zabytków na etapie zgłoszenia 
zamiaru budowy i prowadzenia robót bu-
dowlanych lub uzyskiwania pozwolenia na 
budowň. 

§ 38. Plan wyznacza strefň obserwacji arche-
ologicznej W dla obszaru w sņsiedztwie stanowi-
ska archeologicznego nr 37 (grodzisko) oraz sta-
nowisk na terenie Starego Miasta oznaczonego 
graficznie na rysunku planu; na obszarze strefy 
„W” obowiņzujņ ustalenia jak w § 37, ust. 5. 

§ 39. Plan wyznacza strefň „K” ochrony warto-
Ōci krajobrazu i ekspozycji wartoŌci przyrodniczo-
kulturowych, wyznaczonņ granicami parku: 

- dla załoŐenia parkowego - z ochronņ ukształto-
wania terenu i wystňpujņcej zieleni; 

w obrňbie strefy „K” obowiņzuje: 

1) nakaz ochrony i zachowania istniejņcego drze-
wostanu, w szczególnoŌci starodrzewu, 

2) nakaz uporzņdkowania przestrzennego i utrzy-
mania obecnie istniejņcego sposobu uŐytko-
wania, 

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

4) wszelkie zmiany planowane na podstawie do-
kumentacji projektowej w obrňbie strefy „K” 
wymagajņ uzgodnienia z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków na etapie zgłoszenia za-
miaru budowy i prowadzenia robót budowla-
nych lub uzyskiwania pozwolenia na budowň. 

Rozdział 8 
Ogólne zasady 

w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 40. Jako podstawowņ sień komunikacji dro-
gowej ustala siň nastňpujņce tereny dróg publicz-
nych, wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczone nastňpujņcymi symbolami przeznacze-
nia główne - KDG, zbiorcze - KDZ, lokalne – KDL i 
dojazdowe KDD. 

§ 41. Plan okreŌla podstawowy zewnňtrzny 
układ komunikacji kołowej doprowadzajņcy ruch 
do miasta oraz klasyfikacjň funkcjonalnņ dróg i 
ulic tworzņcych ten układ: 

1) 0KDZ – istniejņca główna arteria miasta w 
ciņgu drogi wojewódzkiej nr 632 – obecnie 
główna o parametrach zbiorczej; po wybu-
dowaniu obwodnic: 1KDG i 3 KDZ – zbiorcza 
ulica miejska, 

2) 1 KDG – projektowana obwodnica miasta w 
ciņgu drogi wojewódzkiej nr 632 – główna, 

3) 2 KDG – projektowana obwodnica miasta w 
ciņgu projektowanej drogi wojewódzkiej 
Warszawa - Ciechanów – główna, 

4) 3 KDZ – projektowana obwodnica miasta w 
ciņgu drogi wojewódzkiej nr 571 – zbiorcza, 

5) 4 KDZ – ul. Kolejowa w ciņgu obecnego prze-
biegu drogi wojewódzkiej nr 571 – zbiorcza, 

6) 5 KDZ – ul. Młynarska w ciņgu drogi powia-
towej nr 2422W (d. nr 07749) – zbiorcza, 

7) 6 KDZ – ul. Przemysłowa – w ciņgu drogi po-
wiatowej nr 2421W (d. nr 07746) – zbiorcza, 

8) 7 KDZ – ul. KoŌciuszki w ciņgu drogi powia-
towej nr 2427W (d. nr 07759) – zbiorcza, 

9) 8 KDZ – ul. Słoneczna w ciņgu drogi powia-
towej nr 2423W (d. nr 07751)– zbiorcza, 

10) 9 KDZ – ul. POW w ciņgu drogi powiatowej nr 
2409W (d. nr 07756) – zbiorcza, 

11) 10 KDZ – ul. Piłsudskiego w ciņgu drogi po-
wiatowej nr 2424W (d. nr 07755)– zbiorcza, 

§ 42. Plan ustala wewnňtrzny układ obsługi 
komunikacyjnej miasta, który tworzņ: 

1. podstawowy wewnňtrzny układ dróg publicz-
nych komunikacji kołowej obsługujņcy obszar 
w granicach planu, oraz klasyfikacjň funkcjo-
nalnņ ulic tworzņcych ten układ: 

1) drogi (ulice miejskie) zbiorcze: 0KDZ; 

2) drogi (ulice miejskie) lokalne oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 0.1KDL – 0.5KDL, 
1.1KDL – 1.2KDL, 2.1KDL – 2.3KDL, 3.1KDL – 
3.2KDL, 4.1KDL – 4.5KDL, 5.1KDL, 6.1KDL, 
6.2KDL, 7.1KDL –7.4KDL, 8.1KDL – 8.5KDL, 
9.1KDL – 9.4KDL; 

3) drogi (ulice miejskie) dojazdowe: 0.1KDD – 
0.13KDD, 0.1KDDX, 1.1KDD, 2.1KDD – 
2.6KDD, 3.1KDD – 3.4KDD, 4.1KDD, 4.4KDD, 
4.7KDD – 4.11KDD, 5.4KDD – 5.13KDD, 
6.1KDD – 6.6KDD, 7.1KDD –7.14KDD, 
7.16KDD, 8.1KDD – 8.15KDD, 9.1KDD – 
9.11KDD. 

2. uzupełniajņcy wewnňtrzny układ dróg we-
wnňtrznych komunikacji kołowej i pieszej ob-
sługujņcy obszar w granicach planu, oraz klasy-
fikacjň funkcjonalnņ ulic tworzņcych ten układ: 

1) drogi (ulice) wewnňtrzne: 0.1KDW, 0.2KDW, 
0.4KDW, 0.5KDW, 1.1KDW, 2.1KDW – 
2.3KDW, 4.1KDW – 4.7KDW, 6.1KDW, 
7.1KDW, 8.1KDW, 8.3KDW – 8.17KDW, 
9.1KDW, 9.2KDW i 9.5KDW; 
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2) drogi (ulice) wewnňtrzne jednoprzestrzenne 
(pieszo-jezdne): 0.1KDWX – 0.8KDWX, 
2.1KDWX – 2.3KDWX, 2.5KDWX, 3.1KDWX, 
4.1KDWX, 4.2KDWX, 6.1KDWX – 6.6KDWX, 
7.1KDWX – 7.3KDWX, 7.6KDWX, 9.1KDWX 
– 9.4KDWX; 

3) drogi dojazdowe do pól (gminne i prywat-
ne): 4.1KDWgosp., 8.1KDWgosp. – 
8.4KDWgosp.; 

4) ciņgi pieszo-rowerowe (gminne i prywatne): 
0.1KDX – 0.3KDX, 2.1KDX – 2.4KDX, 4.1KDX 
– 4.2KDX, 6.2KDX, 6.3KDX, 7.2KDX, 8.1KDX 
– 8.4KDX. 

§ 43. Plan ustala przebiegi linii rozgraniczajņ-
cych dla nowych dróg wyznaczonych na rysunku 
planu oraz dla odcinków dróg istniejņcych na ob-
szarach niezabudowanych – dla ulic: 

1. zewnňtrznego układu podstawowego miasta: 

1) w ciņgach dróg wojewódzkich: (KDG i KDZ), 
których szerokoŌń pasa nie moŐe byń mniej-
sza niŐ: 

1) dla ulic głównych (KDG) - – jako zasadň 
min. 30m; 

2) dla ulic zbiorczych (KDZ) – jako zasadň 
min. 25m  

2) w ciņgach dróg powiatowych: (ulice zbior-
cze KDZ), jako zasadň –szerokoŌń pasa min. 
20m, przekroje uwzglňdniajņce m. in. po-
trzeby realizowanego uzbrojenia). 

2. wewnňtrznego układu podstawowego miasta 
(KDZ, KDL i KDD), których szerokoŌń pasa nie 
moŐe byń mniejsza niŐ: 

1) dla ulic zbiorczych (KDZ) - – jako zasadň 
min. 20m; przekroje uwzglňdniajņce m. in. 
potrzeby realizowanego uzbrojenia). 

2) dla ulic lokalnych (KDL) – jako zasadň min. 
12m; przekroje uwzglňdniajņce m. in. po-
trzeby realizowanego uzbrojenia). 

3) dla ulic lokalnych (KDD) – jako zasadň min. 
10m; przekroje uwzglňdniajņce m. in. po-
trzeby realizowanego uzbrojenia). 

3. Dla ulic w istniejņcych ciņgach drogowych 
układu zewnňtrznego (KDG, KDZ, KDL) wystň-
pujņcych na intensywnie zainwestowanym ob-
szarze miasta, dopuszcza siň w uzasadnionych 
przypadkach mniejsze szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych, zachowujņc stan istniejņcy. 

§ 44.1. Plan dopuszcza wydzielanie i kształto-
wanie dróg wewnňtrznych i ciņgów pieszo-
jezdnych w zaleŐnoŌci od potrzeb, na terenach 

funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi. 

2. Dla ulic wewnňtrznych tworzonych w miarň 
potrzeb dla uzupełnienia obsługi ustalonego w 
planie zainwestowania, a nie wydzielonych na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, ustala 
siň klasyfikacjň funkcjonalnņ - ulice wewnňtrzne: 
KDW oraz nastňpujņce parametry techniczne: 

1) dla ulic z wydzielonņ jezdniņ – szerokoŌń 8,0m 
w liniach rozgraniczajņcych; 

2) dla ulic o profilu jednoprzestrzennym (pieszo-
jezdnych) - szerokoŌci min. 6,0m w liniach roz-
graniczajņcych. 

§ 45.1. Drogi w obszarach zabudowanych i pro-
jektowanych do zainwestowania sņ ulicami. 

2. W zakresie powiņzania układu komunikacyj-
nego na terenie planu, z układem zewnňtrznym, 
ustala siň: 

1) obsługa terenów przyległych do dróg woje-
wódzkich odbywań siň bňdzie w oparciu o ist-
niejņce wjazdy oraz wyznaczone niniejszym 
planem drogi lokalne, ograniczajņce iloŌń no-
wych włņczeŊ, 

2) ewentualne urzņdzanie nowych zjazdów i włņ-
czeŊ dróg wewnňtrznych, do dróg wojewódz-
kich i powiatowych - na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň drogi zgodnie z obowiņzu-
jņcymi przepisami szczególnymi. 

3. W zakresie rozbudowy i budowy układu ko-
munikacyjnego, ustala siň: 

1) w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic dopusz-
cza siň: 

a) ruch rowerowy w ramach jezdni lub wydzie-
lonych ŌcieŐek rowerowych, 

b) lokalizacjň urzņdzeŊ zwiņzanych z obsługņ 
komunikacji i reklam w trybie obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych, 

c) lokalizacjň szpalerów drzew, 

d) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
na warunkach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych, w uzgodnieniu z zarzņdcami 
dróg, 

2) w przypadku nieprzelotowego zakoŊczenia 
drogi wewnňtrznej, na jej zakoŊczeniu naleŐy 
wykonań plac do zawracania samochodów. 

§ 46.1. Plan ustala nastňpujņce zasady parko-
wania: 

1) dopuszcza siň urzņdzenie miejsc postojowych 
w przestrzeni ulic układu obsługujņcego poza 
jezdniami, wszňdzie, gdzie szerokoŌń w liniach 
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rozgraniczajņcych wynosi minimum 12,0m, z 
wyłņczeniem dróg GP, 

2) ustala siň nastňpujņce wskaŎniki parkingowe 
dla obszaru objňtego planem: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej min. 1,5m p./1 mieszkanie, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej min. 2,0m p./1 mieszkanie, 

c) dla zabudowy pensjonatowej – min 1,5 
miejsca parkingowego/pokój goŌcinny, 

d) dla usług, biur, handlu, gastronomii itp. – 
min.30m p, na 1000m2 p. uŐ. budynków lub 
na 100 miejsc konsumpcyjnych, 

e) dla funkcji uŐytkowych z zakresu biur i ad-
ministracji 15m p./1000m2 p.uŐ. budynku, 

f) dla szkół ponadpodstawowych - 4m p./10 
zatrudnionych 

g) dla miejsc noclegowych w oŌrodkach wcza-
sowych, pensjonatach, hotelach – 20m p. na 
100 łóŐek, 

h) dla pokoi goŌcinnych w gospodarstwach 
agroturystycznych i w zabudowie mieszka-
niowej zagrodowej i jednorodzinnej – 1m p. 
na pokój goŌcinny, 

i) dla zakładów produkcyjnych i rzemiosła – 
25m p. na 100 zatrudnionych. 

3) dla działek inwestycyjnych plan ustala lokaliza-
cjň miejsc parkingowych wyłņcznie na terenie 
lokalizacji własnej działki w iloŌci wynikajņcej 
ze wskaŎników parkingowych, 

4) w opracowaniach realizacyjnych ulic KDL i KDD 
naleŐy uwzglňdniań zatoki parkingowe zlokali-
zowane w liniach rozgraniczajņcych tych ulic. 

2. Potrzeby własne w zakresie parkowania in-
westorzy i właŌciciele posesji zapewniajņ na tere-
nach swoich działek, w liczbie wynikajņcej z usta-
lonych wskaŎników dla obszaru – zgodnie pkt 2, 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 47.1. Plan ustala obowiņzujņce i nieprzekra-
czalne linie zabudowy dla nowo wznoszonych 
obiektów ustalajņc na rysunku planu ich odległoŌń 
od linii rozgraniczajņcej drogi: 

2. okreŌlone w planie linie zabudowy odnoszņ 
siň do obiektów nowo realizowanych lub rozbu-
dowywanych; 

3. na terenach zabudowanych przy zabudowie 
plombowej dopuszcza siň stosowań linie zabudo-
wy w nawiņzaniu do istniejņcej sņsiedniej zabu-
dowy; o ile postanowienia przepisów szczegól-
nych nie stanowiņ inaczej; w przypadku gdy odle-

głoŌń linii zabudowy wynikajņca z przepisów 
szczególnych jest wiňksza, naleŐy przyjņń odle-
głoŌń zabudowy od drogi zgodnņ z przepisami 
szczególnymi; 

4. ogrodzenia od strony dróg gminnych, po-
wiatowych wojewódzkich naleŐy sytuowań w linii 
rozgraniczajņcej tych dróg lub poza niņ w kierunku 
działki. 

§ 48.1. Dla dróg i ulic w ciņgach dróg woje-
wódzkich i powiatowych i gminnych plan ustala 
linie zabudowy indywidualnie; zostały one zapisa-
ne w tekŌcie uchwały lub na rysunku planu; 

2. Dla dróg i ulic, którym nie została przypisana 
linia zabudowy na rysunku planu, ustala siň nie-
przekraczalne linie zabudowy w odl. min. 5,0m od 
linii rozgraniczajņcej ulicy, o ile ta odległoŌń nie 
pozostaje w sprzecznoŌci z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku gdy odległoŌń linii zabudowy 
wynikajņca z przepisów szczególnych jest wiňksza, 
naleŐy przyjņń odległoŌń zabudowy od drogi 
zgodnņ z przepisami szczególnymi. 

3. Zmniejszenie odległoŌci linii zabudowy od 
drogi poza odległoŌń wynikajņcņ z ustaleŊ zawar-
tych w przepisach szczególnych jest dopuszczalna 
w trybie uzyskania zgody zarzņdcy drogi zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi. 

§ 49. Ustala siň obowiņzek zapewnienia dojaz-
du do terenów rolnych lub leŌnych odcinanych od 
dróg istniejņcych w wyniku realizacji nowych dróg 
o wyŐszych klasach. 

§ 50. W zakresie komunikacji rowerowej plan 
ustala: 

1. Obowiņzek wprowadzania wydzielonych Ōcie-
Őek rowerowych wzdłuŐ ulic stanowiņcych ciņgi 
dróg wojewódzkich i powiatowych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami graficznymi: 
KDG i KDZ, 

2. Wydzielanie w ramach ogólnodostňpnych par-
kingów samochodowych miejsc postojowych 
dla rowerów, 

3. Wykonanie tras rowerowych na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDX 
(ciņgi pieszo-rowerowe) i samodzielnych tury-
stycznych szlaków rowerowych poza drogami 
głównymi i zbiorczymi. 

§ 51. W zakresie komunikacji pieszej plan usta-
la obowiņzek wprowadzenia: 

1. jednoprzestrzennego ciņgu pieszo-jezdnego 
oznaczonego na rys. planu symbolem 0.1KDDX 
jako pasaŐu usługowo-handlowego w central-
nym rejonie obszaru objňtego planem (w rejo-
nie ulicy Elektronowej), 
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2. ciņgu pieszo-rowerowego w rejonie grodziska i 

nad rzekņ Nasielnņ. 

Rozdział 9 
Ustalenia ogólne  

dotyczące systemów infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich modernizacji, rozbudowy i budowy 

§ 52. Plan ustala obsługň inŐynieryjnņ obszaru 
objňtego granicami planu w zakresie gospodarki 
wodno-Ōciekowej i odpadami stałymi z systemów 
ogólnomiejskich. 

§ 53.1. Urzņdzenia i obiekty z zakresu infra-
struktury technicznej plan lokalizuje na terenach 
oznaczonymi symbolami przeznaczenia: 

1) W – dla urzņdzeŊ z zakresu zaopatrzenia w wo-
dň, 

2) K – dla urzņdzeŊ z zakresu gospodarki Ōcieko-
wej, 

3) E – dla urzņdzeŊ elektroenergetycznych, 

4) G – dla urzņdzeŊ zwiņzanych z zaopatrzeniem 
w gaz, 

5) C – dla urzņdzeŊ zwiņzanych z zaopatrzeniem w 
ciepło. 

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny byń 
w miarň moŐliwoŌci prowadzone przez tereny 
przeznaczone na cele publiczne, w szczególnoŌci 
przez tereny dróg publicznych w ich linach roz-
graniczajņcych oraz przez tereny dróg wewnňtrz-
nych. W uzasadnionych przypadkach sieci infra-
struktury technicznej mogņ byń prowadzone przez 
tereny naleŐņce do osób fizycznych i prawnych po 
uprzednim uzyskaniu zgody właŌciciela gruntu. 

3. Obiekty i urzņdzenia techniczne powinny 
byń, w miarň moŐliwoŌci technicznych, realizowa-
ne jako elementy wbudowane, razem z obiektami 
budowlanymi odpowiadajņcymi przeznaczeniu 
tych terenów. 

4. Realizacja sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej na terenach dróg publicznych, wyma-
ga uzgodnienia z zarzņdcami tych dróg. 

5. Dopuszcza siň na terenach objňtych planem 
realizacjň liniowych elementów infrastruktury 
technicznej, nie wymagajņcych przeznaczenia na 
ten cel terenów, nie kolidujņcych z ustaleniami 
planu i pozostajņcych w zgodzie z obowiņzujņcymi 
przepisami odrňbnymi. 

6. W stosunku do obiektów niezbňdnych dla 
obsługi technicznej miasta realizowanych w trybie 
nadzwyczajnym na obszarze planu, poza terenami 
oznaczonymi symbolami przeznaczenia W, K, E, 
G, C - plan w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza stosowanie innych niŐ ustalone w 

planie parametrów zwiņzanych z zagospodarowa-
niem i zabudowņ terenu. 

§ 54.1. W zakresie rozbudowy i budowy sieci 
infrastruktury technicznej ustala siň: 

1) utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu mia-
sta w infrastrukturň technicznņ oraz jej moder-
nizacja, rozbudowa i przebudowa, 

2) nakaz prowadzenia projektowanej sieci infra-
struktury technicznej terenami dróg publicz-
nych i wewnňtrznych oraz komunikacji pieszo-
jezdnej i pieszo-rowerowej w uzgodnieniu z ich 
zarzņdcami, 

3) dopuszczenie moŐliwoŌci realizowania urzņ-
dzeŊ uzbrojenia technicznego jako towarzyszņ-
cego inwestycjom na terenach własnych inwe-
storów. 

2. Obiekty i urzņdzenia powinny byń, w miarň 
moŐliwoŌci technicznych, realizowane jako ele-
menty wbudowane, razem z obiektami budowla-
nymi odpowiadajņcymi przeznaczeniu tych tere-
nów. 

3. Szczegółowa charakterystyka elementów in-
frastruktury technicznej oraz ich lokalizacja zosta-
nņ okreŌlone na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej pomiňdzy zarzņdcņ sieci, a da-
nym inwestorem i ustalona w dokumentacji tech-
nicznej. 

§ 55. Wszystkie obiekty i urzņdzenia obsługi 
technicznej, a w szczególnoŌci wodno - kanaliza-
cyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
ciepłownicze, gazownicze, w tym obiekty lokali-
zowane na terenach funkcjonalnych naleŐy reali-
zowań zgodnie z opracowanymi programami do-
tyczņcymi rozwoju miejskiej infrastruktury tech-
nicznej sporzņdzanymi przez Burmistrza Nasielska 
oraz przez właŌciwe jednostki organizacyjne. 

Rozdział 10 
Ustalenia dotyczące  

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej i odpadami stałymi 

§ 56.1. W zakresie zaopatrzenie w wodň plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie w wodň dla celów bytowo-
gospodarczych, przeciwpoŐarowych i grzew-
czych z istniejņcej i projektowanej sieci wodo-
ciņgowej na warunkach okreŌlonych przez ad-
ministratora sieci, w oparciu o ujňcia wody i 
stacje uzdatniania zlokalizowane na obszarze 
miasta oraz w jego sņsiedztwie (Jackowo), po-
przez magistrale wodociņgowe, usytuowane 
głównie w ciņgach dróg wojewódzkich i powia-
towych (w ulicach: Warszawskiej, Kolejowej, 
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PłoŊskiej, POW, Piłsudskiego, Młynarskiej), 
zgodnie z „Projektem koncepcyjnym budowy 
sieci wodociņgowej oraz kanalizacji sanitarnej 
w granicach administracyjnych miasta Na-
sielsk” 2006; 

2) dņŐenie do stworzenia układów pierŌcienio-
wych, umoŐliwiajņcych dwustronne zasilanie; 

3) lokalizacjň magistralnej i rozdzielczej sieci wo-
dociņgowej w terenie zabudowanym lub prze-
widzianym do zabudowy zgodnie z obowiņzu-
jņcymi przepisami szczególnymi, z uwzglňd-
nieniem obowiņzku zapewnienia zaopatrzenia 
w wodň na cele ppoŐ. zgodnie z aktualnie obo-
wiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

§ 57. W zakresie odprowadzania i neutralizacji 
Ōcieków plan ustala: 

1. odprowadzanie Ōcieków bytowo - gospodar-
czych do rozbudowywanego istniejņcego miej-
skiego systemu grawitacyjno-tłocznego kanali-
zacji sanitarnej poprzez istniejņce i projektowa-
ne kolektory sanitarne i lokalne pompownie do 
miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczal-
ni Ōcieków w Nasielsku, skņd po oczyszczeniu 
do rz. Nasielnej, zgodnie z „Projektem koncep-
cyjnym budowy sieci wodociņgowej oraz kana-
lizacji sanitarnej w granicach administracyj-
nych miasta Nasielsk” 2006. 

2. dla terenów nie skanalizowanych – plan ustala 
koniecznoŌń rozbudowy istniejņcego miejskie-
go systemu kanalizacyjnego oraz dopuszcza 
przejŌciowo: 

1) neutralizacjň Ōcieków sanitarnych w oparciu 
o oczyszczalnie przydomowe zapewniajņce 
utylizacjň Ōcieków w ramach gospodarstwa 
rolnego lub działki; przed realizacjņ przydo-
mowej oczyszczalni Ōcieków naleŐy kaŐdora-
zowo przeprowadziń stosowne badania hy-
dro-geologiczne w zakresie przepuszczalno-
Ōci gruntów i poziomu wód gruntowych i w 
zaleŐnoŌci od ich wyników stosowań odpo-
wiednio dobrane technologie oczyszczania 
Ōcieków; 

2) gromadzenie Ōcieków na działkach w zbior-
nikach bezodpływowych, zastosowanie 
Ōrodków zapewniajņcych wstňpne oczysz-
czenie Ōcieków i ich transport do zlewni przy 
najbliŐszej oczyszczalni Ōcieków na mocy 
stosownych umów zbiorowych lub indywi-
dualnych. 

3. Plan bezwzglňdnie nakazuje w strefie poŌred-
niej ochrony ujňń wody, odprowadzania Ōcie-
ków socjalno-bytowych i technologicznych wy-
łņcznie do kanalizacji sanitarnej. 

 

4. Plan wprowadza zakaz: 

1) odprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do gruntu, wód powierzchniowych i rowów 
melioracyjnych, 

2) lokalizacji bezodpływowych zbiorników na 
nieczystoŌci płynne na terenach skanalizo-
wanych, 

3) odprowadzania Ōcieków sanitarnych do ka-
nalizacji deszczowej. 

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
plan ustala: 

1) wyposaŐenie w sień kanalizacji deszczowej 
wszystkich obszarów zainwestowania, 

2) obowiņzek zneutralizowania substancji ro-
popochodnych lub chemicznych, jeŌli takie 
wystņpiņ, przed ich wprowadzeniem do sys-
temu miejskiej kanalizacji deszczowej, na te-
renie własnym inwestora, 

3) wszystkie zrzuty wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych terenów oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia RU, P muszņ 
byń wyposaŐone w urzņdzenia podczyszcza-
jņce na wylotach. 

§ 58. Na obszarze planu utylizacja odpadów 
stałych powinna odbywań siň poprzez gromadze-
nie odpadów w pojemnikach na poszczególnych 
działkach (z zaleceniem selektywnej zbiórki odpa-
dów) lub w kontenerach zlokalizowanych w tere-
nach ogólnodostňpnych w iloŌci co najmniej jed-
nego na 50 gospodarstw domowych z wywozem 
docelowo do zakładu unieszkodliwiania odpadów, 
zaŌ do czasu realizacji tego obiektu – na najbliŐsze 
wysypisko odpadów stałych zgodnie ze stosow-
nymi uchwałami Rady Miejskiej, przyjňtymi w celu 
utrzymania czystoŌci i porzņdku w mieŌcie. 

Rozdział 11 
Ustalenia dotyczące  

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej w zakresie 
zaopatrzenia w energię oraz łączności 

§ 59.1. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ plan ustala: 

1) zaopatrzenie miasta w energiň elektrycznņ za 
poŌrednictwem napowietrznych jednotoro-
wych linii WN-110 kV łņczņcych istniejņcņ sta-
cjň 110/15 kV „Nasielsk” ze stacjami „Ciecha-
nów” i „Dňbe” oraz sieci elektroenergetycz-
nych SN 15 kV wyprowadzonych ze stacji „Na-
sielsk” poprzez sień stacji transformatorowych 
15/0,4 kV oraz sień NN. zgodnie z warunkami 
Zakładu Energetycznego. Zaleca siň realizacjň 
kablowej sieci NN, 
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2) dopuszcza siň zbliŐenia i skrzyŐowania z liniami 

energetycznymi zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, 

3) na terenach objňtych planem dopuszcza siň 
lokalizacjň nowych stacji transformatorowych 
na warunkach okreŌlonych przez właŌciwy 
miejscowo zakład energetyczny, 

4) plan ustala strefy uciņŐliwoŌci zwiņzane z li-
niami elektroenergetycznymi WN 110 kV o sze-
rokoŌci po 19m od osi linii; ustalenie fizycznych 
zasiňgów wystňpujņcych stref naleŐy okreŌliń 
na podstawie badaŊ stopnia uciņŐliwoŌci kon-
kretnej linii; zagospodarowanie terenu w obrň-
bie tej strefy musi odpowiadań wymaganiom 
aktualnych przepisów dotyczņcych ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycz-
nym, 

5) na obszarze strefy plan ustala: 

a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

b) zagospodarowanie strefy rolniczo lub po-
przez nasadzenia zieleni niskiej i Ōrednio-
wysokiej, 

c) w sytuacjach szczególnych dopuszcza siň 
zmniejszenie strefy w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci 
elektroenergetycznej. 

§ 60.1. Plan ustala: 

1) adaptacjň istniejņcych stacji transformatoro-
wych oraz linii SN 15 kV i NN (z sukcesywnym 
kablowaniem linii napowietrznych); dla potrzeb 
nowopowstajņcych inwestycji plan ustala zasi-
lenia całoŌci projektowanych terenów budow-
lanych objňtych planem przez wykorzystanie 
rezerw istniejņcych oraz w miarň potrzeb bu-
dowň nowych kontenerowych stacji transfor-
matorowych 15/0.4 kV, lokalizowanych na ob-
szarze planu w miejscach najwłaŌciwszych z 
technicznego punktu widzenia w uzgodnieniu z 
właŌcicielem terenu; 

2) zapewnienie zasilania projektowanego budow-
nictwa mieszkaniowego oraz budownictwa to-
warzyszņcego poprzez wykonanie linii abo-
nenckich n.n. zasilajņcych poszczególne obiek-
ty, dla których techniczne elementy projekto-
wanej sieci okreŌli energetyka zawodowa po-
szczególnym inwestorom w formie przydziału 
mocy i technicznych warunków przyłņczenia, 

3) wykonanie linii kablowych oŌwietlenia uliczne-
go. 

 

2. Tereny budowlane, na których znajdujņ siň 
elementy urzņdzeŊ elektroenergetycznych mogņ 
byń zagospodarowane z uwzglňdnieniem norma-
tywnych warunków okreŌlonych przez energetykň 
zawodowņ. 

3. W przypadku lokalizacji inwestycji, której za-
potrzebowanie mocy przekracza rezerwy w istnie-
jņcych stacjach transformatorowych, dopuszcza 
siň budowň nowych stacji transformatorowych 
zlokalizowanych na terenie tej inwestycji lub w 
innym dogodnym miejscu uzgodnionym z zarzņd-
cņ sieci i właŌcicielem terenu. 

§ 61.1. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan 
ustala zasilanie miasta z istniejņcego gazociņgu 
wysokiego ciŌnienia przebiegajņcego przez połu-
dniowņ czňŌń miasta, stacjň redukcyjno-
pomiarowņ I stopnia oraz miejskņ sień Ōredniego 
ciŌnienia i wňzły redukcyjno-pomiarowe i przewo-
dy niskiego ciŌnienia. 

2. Plan zakłada pokrycie 100% zapotrzebowania 
na gaz dla celów komunalno-bytowych, przygo-
towania ciepłej wody uŐytkowej oraz ewentualnie 
ogrzewania dla projektowanej zabudowy. 

3. W bezpoŌrednim sņsiedztwie gazociņgu wy-
stňpuje strefa bezpieczeŊstwa zgodna z przepisa-
mi szczególnymi w tym zakresie (rozporzņdzenie 
Min. Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań sieci gazowe – Dz.U. Nr 139, poz. 686 
z póŎn. zm.). 

§ 62. W zakresie ciepłownictwa plan ustala: 

1. ogrzewania budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi i uzyskanie ciepłej wody w zabu-
dowie wielorodzinnej na osiedlach z kotłowni 
osiedlowych (z wykorzystaniem rezerw w ist-
niejņcych kotłowniach zakładowych z tendencjņ 
do stopniowej ich modernizacji i przechodzenia 
na paliwa ekologiczne (gaz, olej niskosiarko-
wy). 

2. ogrzewania budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi i uzyskanie ciepłej wody w zabu-
dowie jednorodzinnej i zabudowie małymi 
domami mieszkalnymi, zlokalizowanymi poza 
osiedlami z lokalnych Ŏródeł ciepła na paliwo 
ekologiczne, tzn. gaz, energia elektryczna, olej 
niskosiarkowy, z szerszym wykorzystaniem 
niekonwencjonalnych Ŏródeł energii (kolektory 
słoneczne, pompy cieplne, ewentualnie kolek-
tory słoneczne, lub z istniejņcych sieci ciepl-
nych. 

3. Utrzymanie terenu przy ul. Elektronowej dla 
potrzeb kotłowni, pod warunkiem stosowania 
paliwa proekologicznego (np. gaz). 
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§ 63. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1. Rozwój łņcznoŌci poprzez: 

1) rozbudowň istniejņcej i nowņ sień telefonii 
kablowej i radiowej, 

2) wzrost udziału Ōwiatłowodów w sieciach te-
lekomunikacyjnych, 

3) budowň łņczy w ramach radiowego syste-
mu abonenckiego, 

4) rozbudowň dostňpu do telefonii komórko-
wej. 

2. Stacje bazowe telefonii komórkowej, moŐna 
realizowań na obszarze planu w granicach jed-
nostek terenowych o przeznaczeniu gospodar-
czym, gdzie na rysunku planu w wielolitero-
wym oznaczeniu przeznaczenia terenu wystň-
puje symbol: P, B, S, UHH lub Rz bez symbolu 
M, na wolno stojņcych konstrukcjach wieŐo-
wych, po spełnieniu uwarunkowaŊ wynikajņce 
z przepisów odrňbnych. 

Rozdział 12 
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów  

tymczasowego zagospodarowanie, urządzania  
i użytkowania terenów 

§ 64.1. Plan nie dopuszcza, innego niŐ jest to w 
nim okreŌlone, przejŌciowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, dopuszczajņc 
dotychczasowe wykorzystywanie i zagospodaro-
wanie terenu do czasu wprowadzenia sposobu 
wykorzystania okreŌlonego ustaleniami planu, - 
jednak bez prawa utrwalania istniejņcego zainwe-
stowania i zasad zagospodarowania niezgodnych 
z ustaleniami planu. 

2. Tymczasowych zasad zabudowy i zagospo-
darowania gruntów nie ustala siň. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe planu 

Rozdział 13 
Przepisy szczegółowe  

dla typów jednostek terenowych  
o określonych funkcjach 

§ 65.1. Wyznacza siň tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej wraz z elementami infra-
struktury technicznej i komunikacji oznaczone na 
rysunku planu symbolem 5.1 MW/U z podstawo-
wym przeznaczeniem pod zabudowň mieszkanio-
wņ wielorodzinnņ lub/i usługowņ. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 5.1MW/U plan dopuszcza: 

1) moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz usługowej, 
garaŐy i budynków gospodarczych; 

2) moŐliwoŌń lokalizacji: 

a) nowej zabudowy wielorodzinnej i/lub usłu-
gowej 

b) zabudowy towarzyszņcej – usługowych bu-
dynków garaŐowych, i gospodarczych, 

c) usług nieuciņŐliwych, 

d) parkingów, 

e) obiektów małej architektury, 

f) obiektów słuŐņcych codziennej rekreacji 
biernej i czynnej, 

g) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej ob-
sługujņcej funkcjň podstawowņ, 

h) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

3) moŐliwoŌń wymiany, rozbudowy, przebudowy 
oraz zmiany funkcji istniejņcych budynków na 
zasadach okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

4) moŐliwoŌń lokalizacji nowej zabudowy wielo-
rodzinnej lub/i usługowej o ile: 

a) utrzymany bňdzie minimalny wskaŎnik in-
tensywnoŌci zabudowy: 0,60 – 0,70, 

b) utrzymany bňdzie minimalny procentowy 
wskaŎnik terenów biologicznie czynnych: 
35%, 

c) iloŌń miejsc parkingowych zagwarantuje 
uzyskanie wskaŎnika – zgodnie z wskaŎni-
kami okreŌlonymi w § 46, ust. 2. 

5) modernizacjň i rozbudowň istniejņcych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej, 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania. 

1) obowiņzujņca lub nieprzekraczalna linia za-
budowy wg ustaleŊ okreŌlonych na rysunku 
planu stanowiņcym załņcznik nr 1 (sekcje  
1 – 12a) do niniejszej uchwały; 

2) zróŐnicowana wysokoŌń zabudowy – od 3 do 
4 kondygnacji z ew. uŐytkowym wykorzysta-
niem poddaszy; 

3) lokalizacja lokali usługowych w parterach 
zwartej pierzei przy maksymalnym wynosze-
niu poziomu parteru czňŌci usługowej ok. 
0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgra-
niczajņcej ulicy lub wg okreŌlonej linii zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami okreŌlonych na 
rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 
(sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały; 

4) forma, gabaryty i wysokoŌń nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – winna byń 
zharmonizowana z istniejņcņ zabudowņ; 
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5) obowiņzek stosowania, drobnych, tradycyj-

nych podziałów elewacji oraz tradycyjnych 
form wystroju, detalu i kolorystyki architektu-
ry z uŐyciem miejscowych materiałów (drew-
no, cegła spoinowana, ceramiczne materiały 
licowe, kamieŊ); jako zasada - stosowanie da-
chów pochyłych o kņcie nachylenia min. 20o, 
z pokryciem imitujņcym dachówkň w kolo-
rach stonowanych, z lukarnami lub innymi 
formami doŌwietlenia poddaszy; kalenice lub 
połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 
0,5m poniŐej kalenicy budynku, zdecydowane 
wysuniňcia okapów poza płaszczyzny Ōcian; 

6) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy: 0,60 – 0,70; 

7) minimalny procentowy wskaŎnik terenów 
biologicznie czynnych: 35%; 

8) forma, gabaryty i wysokoŌń nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – winna byń 
zharmonizowana z istniejņcņ zabudowņ; 

9) obowiņzek zagospodarowanie terenu towa-
rzyszņcego zabudowie mieszkaniowo-
usługowej zieleniņ niskņ i Ōredniowysokņ oraz 
elementami małej architektury; 

10) zakaz budowy wolnostojņcych blaszanych 
boksów garaŐowych oraz uŐytkowania i bu-
dowy nowych tymczasowych obiektów go-
spodarczych po zakoŊczeniu procesu inwe-
stycyjnego; 

11) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki; 

12) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska). 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnej działki 
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów 
szczególnych w sprawie „warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie wg wskaŎnika: dla zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej - 1,5m p./1 mieszkanie. 

§ 66.1. Wyznacza siň tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej wraz z elementami inra-
struktury technicznej i komunikacji oznaczone na 
rysunku planu symbolem 0.1, 0.3-0.7 MWU, 6.1-
6.3 MWU i 8.1 MWU z podstawowym przeznacze-
niem pod zabudowň mieszkaniowņ wielorodzinnņ 
i małymi domami mieszkalnymi z dopuszczeniem 
usług wolnostojņcych lub wbudowanych w parte-
ry budynków mieszkalnych usytuowanych wzdłuŐ 
ulic. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania MWU plan dopuszcza. 

1) moŐliwoŌń zachowania w uzasadnionych przy-
padkach istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, ga-
raŐy i budynków gospodarczych; 

2) moŐliwoŌń lokalizacji: 

a) zabudowy towarzyszņcej – budynków gara-
Őowych, usługowych i gospodarczych, 

b) usług nieuciņŐliwych, 

c) parkingów, 

d) obiektów małej architektury, 

e) obiektów słuŐņcych codziennej rekreacji 
biernej i czynnej, 

f) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

g) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

3) moŐliwoŌń wymiany, rozbudowy, przebudowy 
oraz zmiany funkcji istniejņcych budynków na 
zasadach okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

4) moŐliwoŌń lokalizacji nowej zabudowy wielo-
rodzinnej i usługowej o ile: 

a) utrzymany bňdzie minimalny wskaŎnik in-
tensywnoŌci zabudowy: 0,60 – 0,70, 

b) utrzymany bňdzie minimalny procentowy 
wskaŎnik terenów biologicznie czynnych: 
30%, 

c) iloŌń miejsc parkingowych zagwarantuje 
uzyskanie wskaŎnika – zgodnie z wskaŎni-
kami okreŌlonymi w § 46, ust. 2. 

6) modernizacjň i rozbudowň istniejņcych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) obowiņzujņca lub nieprzekraczalna linia za-
budowy wg ustaleŊ okreŌlonych na rysunku 
planu stanowiņcym załņcznik nr 1 (sekcje  
1 – 12a) do niniejszej uchwały, 

2) zróŐnicowana wysokoŌń zabudowy – od 3 do 
4 kondygnacji z ew. uŐytkowym wykorzysta-
niem poddaszy, 

3) lokalizacja lokali usługowych w parterach 
zwartej pierzei przy maksymalnym wynosze-
niu poziomu parteru czňŌci usługowej ok. 
0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgra-
niczajņcej ulicy lub wg okreŌlonej linii zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami okreŌlonymi na 
rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 
(sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały, 
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4) preferowanie, zwłaszcza w pierzejach przy-

ulicznych, drobnych, tradycyjnych podziałów 
elewacji oraz tradycyjnych form wystroju, de-
talu i kolorystyki architektury z uŐyciem miej-
scowych materiałów (drewno, cegła spoino-
wana, ceramiczne materiały licowe, kamieŊ); 
jako zasada - stosowanie dachów pochyłych 
o kņcie nachylenia min. 20o, z pokryciem imi-
tujņcym dachówkň w kolorach stonowanych, 
z lukarnami lub innymi formami doŌwietlenia 
poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lu-
karn wyprowadzone min 0,5m poniŐej kaleni-
cy budynku, zdecydowane wysuniňcia oka-
pów poza płaszczyzny Ōcian, 

5) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy: 0,60 – 0,70, 

6) minimalny procentowy wskaŎnik terenów 
biologicznie czynnych: 30%, 

7) forma, gabaryty i wysokoŌń nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – winna byń 
zharmonizowana z istniejņcņ zabudowņ, 

8) obowiņzek zagospodarowanie terenu towa-
rzyszņcego zabudowie mieszkaniowo-
usługowej zieleniņ niskņ i Ōredniowysokņ oraz 
elementami małej architektury, 

9) zakaz budowy wolnostojņcych blaszanych 
boksów garaŐowych oraz uŐytkowania i bu-
dowy nowych tymczasowych obiektów go-
spodarczych po zakoŊczeniu procesu inwe-
stycyjnego, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnej działki 
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów 
szczególnych w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie wg wskaŎnika: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 
1,5m p./1 mieszkanie, 

2) dla obiektów usługowych i handlowych - 2m 
p./100m2 p.uŐ. czňŌci usługowej budynku. 

§ 67.1. Wyznacza siň tereny istniejņcej inten-
sywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej z usługami na obszarze Ōródmiej-
skim wraz z elementami infrastruktury technicznej 
i komunikacji oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 0.1 MW/MN/U-1 - 0.11 MW/MN/U-1 z podsta-

wowym przeznaczeniem pod zabudowň mieszka-
niowņ wielorodzinnņ i małymi domami mieszkal-
nymi oraz usługami wolnostojņcymi lub wbudo-
wanymi w partery budynków mieszkalnych o linii 
zabudowy w linii rozgraniczajņcej ulicy. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania MW/MN/U-1 plan dopuszcza: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, 
garaŐy i budynków gospodarczych, 

2) w uzasadnionych przypadkach moŐliwoŌń loka-
lizacji: 

a) nowych budynków mieszkalnych oraz z 
usługami, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków usłu-
gowych, garaŐowych i gospodarczych, 

c) usług nieuciņŐliwych, 

d) parkingów, 

e) obiektów małej architektury, 

f) obiektów słuŐņcych codziennej rekreacji 
biernej i czynnej, 

g) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

h) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

3) moŐliwoŌń wymiany, rozbudowy, przebudowy 
oraz zmiany funkcji istniejņcych budynków na 
zasadach okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

4) moŐliwoŌń lokalizacji nowej zabudowy wielo-
rodzinnej, jednorodzinnej i usługowej o ile: 

a) utrzymany bňdzie minimalny wskaŎnik in-
tensywnoŌci zabudowy: 0,50 – 0,70, 

b) utrzymany bňdzie minimalny procentowy 
wskaŎnik terenów biologicznie czynnych: 
20%, 

c) iloŌń miejsc parkingowych zagwarantuje 
uzyskanie wskaŎnika – zgodnie z wskaŎni-
kami okreŌlonymi w § 46, ust. 2. 

5) modernizacjň i rozbudowň istniejņcych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania. 

1) obowiņzujņca lub nieprzekraczalna linie za-
budowy wg ustaleŊ okreŌlonych na rysunku 
planu stanowiņcym załņcznik nr 1 (sekcje  
1 – 12a) do niniejszej uchwały, 

2) zróŐnicowanņ wysokoŌń zabudowy – od 2 do 
3 kondygnacji z uŐytkowym wykorzystaniem 
poddaszy; 
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3) lokalizacja lokali usługowych w parterach 

zwartej pierzei przy maksymalnym wynosze-
niu poziomu parteru czňŌci usługowej ok. 
0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgra-
niczajņcej ulicy lub wg okreŌlonej linii zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami okreŌlonych na 
rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 
(sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały; 

4) forma, gabaryty i wysokoŌń nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzin-
nej i usługowej – winna byń zharmonizowana 
z istniejņcņ zabudowņ, 

5) preferowanie, zwłaszcza w pierzejach przy-
ulicznych, drobnych, tradycyjnych podziałów 
elewacji oraz tradycyjnych form wystroju, de-
talu i kolorystyki architektury z uŐyciem miej-
scowych materiałów (drewno, cegła spoino-
wana, ceramiczne materiały licowe, kamieŊ); 
jako zasada - stosowanie dachów pochyłych 
o kņcie nachylenia min. 20o, z po-kryciem imi-
tujņcym dachówkň w kolorach stonowanych, 
z lukarnami lub innymi formami doŌwietlenia 
poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lu-
karn wyprowadzone min 0,5m poniŐej kaleni-
cy budynku, zdecydowane wysuniňcia oka-
pów poza płaszczyzny Ōcian; 

6) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy: 0,60 – 0,70, 

7) minimalny procentowy wskaŎnik terenów 
biologicznie czynnych: 35%, 

8) forma, gabaryty i wysokoŌń nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – winna byń 
zharmonizowana z istniejņcņ zabudowņ, 

9) obowiņzek zagospodarowanie terenu towa-
rzyszņcego zabudowie mieszkaniowo-
usługowej zieleniņ niskņ i Ōredniowysokņ oraz 
elementami małej architektury, 

10) zakaz budowy wolnostojņcych blaszanych 
boksów garaŐowych oraz uŐytkowania i bu-
dowy nowych tymczasowych obiektów go-
spodarczych po zakoŊczeniu procesu inwe-
stycyjnego, 

11) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

12) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnej działki 
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów 
szczególnych w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie, wg wskaŎnika: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 
1,5m p./1 mieszkanie, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
2m p./1 mieszkanie, 

3) dla obiektów usługowych i handlowych - 2m 
p./100m2 p.uŐ. czňŌci usługowej budynku. 

§ 68.1. Wyznacza siň tereny istniejņcej inten-
sywnej (przyulicznej) zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami oraz 
rezerwami terenowymi wewnņtrz jednostek tere-
nowych wystňpujņcych na obszarze Ōródmiejskim 
wraz z elementami infrastruktury technicznej i 
komunikacji oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 0. 1 MW/MN/U-2 - 0.11 MW/MN/U-2 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zabudowň miesz-
kaniowņ wielorodzinnņ i małymi domami miesz-
kalnymi oraz usługami wolnostojņcymi lub wbu-
dowanymi w partery budynków mieszkalnych z 
liniņ zabudowy w linii rozgraniczajņcej ulicy, o ile 
w ustaleniach szczegółowych lub na rysunku pla-
nu nie zapisano inaczej. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania MW/MN/U-2 plan dopuszcza:. 

1) moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, 
usługowej, garaŐy i budynków gospodarczych; 

2) moŐliwoŌń lokalizacji: 

a) zabudowy towarzyszņcej – budynków gara-
Őowych i gospodarczych, 

b) usług nieuciņŐliwych, 

c) parkingów dla obsługi funkcji podstawowej, 

d) obiektów małej architektury, 

e) obiektów słuŐņcych codziennej rekreacji 
biernej i czynnej, 

f) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej dla 
obsługi funkcji podstawowej, 

g) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

3) moŐliwoŌń wymiany, rozbudowy, przebudowy 
oraz zmiany funkcji istniejņcych budynków na 
zasadach okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

4) moŐliwoŌń lokalizacji nowej zabudowy wielo-
rodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciņŐli-
wych o ile: 

a) utrzymany bňdzie minimalny wskaŎnik in-
tensywnoŌci zabudowy: 0,60 – 0,70, 
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b) utrzymany bňdzie minimalny procentowy 
wskaŎnik terenów biologicznie czynnych: 
35%, 

c) iloŌń miejsc parkingowych zagwarantuje 
uzyskanie wskaŎnika – zgodnie z wskaŎni-
kami okreŌlonymi w § 46, ust. 2. 

5) modernizacjň i rozbudowň istniejņcych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) obowiņzujņca lub nieprzekraczalna linia za-
budowy wg ustaleŊ okreŌlonych w tekŌcie 
uchwały lub na rysunku planu stanowiņcym 
załņcznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej 
uchwały; 

2) zróŐnicowanņ wysokoŌń zabudowy – 2 do  
3 kondygnacji z uŐytkowym wykorzystaniem 
poddaszy; 

3) lokalizacja lokali usługowych w parterach 
zwartej pierzei ulicznej, przy maksymalnym 
wynoszeniu poziomu parteru czňŌci usługo-
wej ok. 0,3m ponad poziom chodnika w linii 
rozgraniczajņcej ulicy lub wg okreŌlonej linii 
zabudowy zgodnie z ustaleniami okreŌlonych 
w tekŌcie uchwały lub na rysunku planu sta-
nowiņcym załņcznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do 
niniejszej uchwały; 

4) nakaz stosowania, zwłaszcza w pierzejach 
przyulicznych, drobnych, tradycyjnych po-
działów elewacji oraz tradycyjnych form wy-
stroju, detalu i kolorystyki architektury z uŐy-
ciem miejscowych materiałów (drewno, cegła 
spoinowana, ceramiczne materiały licowe, 
kamieŊ); jako zasada - stosowanie dachów 
pochyłych o kņcie nachylenia min. 30o, z po-
kryciem imitujņcym dachówkň w kolorach 
stonowanych, z lukarnami lub innymi for-
mami doŌwietlenia poddaszy; kalenice lub 
połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 
0,5m poniŐej kalenicy budynku, zdecydowane 
wysuniňcia okapów poza płaszczyzny Ōcian; 

5) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy: 0,60 – 0,70, 

6) minimalny procentowy wskaŎnik terenów 
biologicznie czynnych: 35%, 

7) forma, gabaryty i wysokoŌń nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w kaŐdym 
przypadku winna byń zharmonizowana z ist-
niejņcņ zabudowņ, 

8) obowiņzek zagospodarowanie terenu towa-
rzyszņcego zabudowie mieszkaniowo - usłu-
gowej zieleniņ niskņ i Ōredniowysokņ oraz 
elementami małej architektury, 

9) zakaz budowy wolnostojņcych blaszanych 
boksów garaŐowych oraz uŐytkowania i bu-
dowy nowych tymczasowych obiektów go-
spodarczych po zakoŊczeniu procesu inwe-
stycyjnego, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnej działki 
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów 
szczególnych w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie, wg wskaŎnika: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 
1,5m p./1 mieszkanie, 

2) dla obiektów usługowych i handlowych - 2m 
p./100m2 p.uŐ. czňŌci usługowej budynku. 

§ 69.1. Wyznacza siň teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 2. 1 MN/U z podstawowym prze-
znaczeniem pod zabudowň mieszkaniowņ jedno-
rodzinnņ i/lub usługi nieuciņŐliwych. 

2. Na terenie okreŌlonym symbolem 2.1 MN/U 
ustala siň: 

1) moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej oraz 
towarzyszņcej garaŐowej i gospodarczej, 

2) utrzymanie i rozwój produkcji rolniczej w obrň-
bie działek, na których funkcja ta wystňpowała 
przed uchwaleniem planu, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) nowej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojņcej lub bliŎniaczej, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków gara-
Őowych i gospodarczych, 

c) usług nieuciņŐliwych wolnostojņcych lub 
wbudowanych w budynki mieszkalne, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) obiektów małej architektury, 

4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej i 
rozwoju produkcji rolniczej w obrňbie istniejņ-
cych siedlisk na terenach zabudowy mieszka-
niowej, 
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5) moŐliwoŌń wymiany, rozbudowy, przebudowy 

oraz zmiany funkcji istniejņcych budynków na 
zasadach okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

6) moŐliwoŌń realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie: zabudowy wolnosto-
jņcej lub bliŎniaczej z moŐliwoŌciņ lokalizowa-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych 
na granicy działki, 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) obowiņzek dokonania podziału terenu wg 
zasad okreŌlonych w planie planu przed roz-
poczňciem procesu inwestycyjnego, 

2) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌrednio lub za po-
Ōrednictwem wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, 

3) zakaz wydzielania dojazdów do działek bu-
dowlanych nie przylegajņcych do dróg pu-
blicznych lub dróg wewnňtrznych wňŐszych 
niŐ: 8,0m dla dojazdu do 3 lub wiňcej działek 
budowlanych oraz 6,0m dla dojazdów do 1 
lub 2 działek budowlanych, 

4) dla terenów w granicach układu urbanistycz-
nego objňtego ochronņ konserwatorskņ do-
puszcza siň wydzielenie dojazdów do 1 działki 
o szerokoŌci 3,5m, 

5) minimalne wielkoŌci nowo wydzielanych 
działek, na terenach: 

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostojņcej - 
1000m2, 

b) zabudowy jednorodzinnej bliŎniaczej –
500m2 na segment, 

c) zabudowy wolnostojņcej z usługami – 
1500m2; 

6) minimalne szerokoŌci frontu nowo wydziela-
nych działek budowlanych pod zabudowň: 

a) mieszkaniowņ wolnostojņcņ – 20,0m, 

b) mieszkaniowņ bliŎniaczņ – 15,0m, 

c) usługowo-mieszkaniowņ i usługowņ – 
25,0m, 

7) na terenach zainwestowanych, jako uzupeł-
nienie zabudowy, dopuszcza siň wyznaczanie 
działek o powierzchni mniejszej od ustalonej 
w planie z tym, Őe wielkoŌń działki i jej szero-
koŌń powinna umoŐliwiań jej prawidłowņ za-
budowň zgodnie z przeznaczeniem lub zosta-
nie dołņczona do działki sņsiedniej, powodu-
jņc jej powiňkszenie; ustalone normy wielko-
Ōci działek nie muszņ byń stosowane do dzia-
łek prawomocnie wydzielonych przed wej-
Ōciem planu w Őycie, 

8) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) mieszkaniowej i usługowej - 2 kondygnacji 
nadziemnych (plus poddasze uŐytkowe), 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

c) na terenach objňtych ochronņ konserwa-
torskņ w nawiņzaniu do istniejņcej zabu-
dowy, 

9) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

10) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci nawiņzujņcej do istniejņcej 
sņsiedniej zabudowy; max. do wys. 1,0m nad 
poziom terenu, 

11) preferowanie tradycyjnych form wystroju, 
detalu i kolorystyki architektury tradycyjnej z 
uŐyciem miejscowych materiałów (drewno, 
cegła spoinowana lub inne ceramiczne mate-
riały licowe, kamieŊ); jako zasada - stosowa-
nie dachów pochyłych o kņcie nachylenia 
min. 30o, z pokryciem imitujņcym dachówkň 
w kolorach stonowanych, z lukarnami lub in-
nymi formami doŌwietlenia poddaszy; kaleni-
ce lub połacie dachowe lukarn wyprowadzo-
ne min 0,5m poniŐej kalenicy budynku, zde-
cydowane wysuniňcia okapów poza płaszczy-
zny Ōcian; 

12) plan dopuszcza budowň garaŐy i obiektów 
gospodarczych wyłņcznie jako obiektów to-
warzyszņcych zabudowie mieszkaniowej, 

13) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej dla zabudowy 
mieszkaniowej - 60%, dla zabudowy mieszka-
niowo-usługowej - 55%, 

14) na istniejņcych działkach o szerokoŌci mniej-
szej niŐ 18,0m dopuszcza siň lokalizacjň bu-
dynków w granicy działki, 

15) naleŐy grupowań budynki gospodarcze i ga-
raŐe na granicach działek, 

16) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

17) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska), 

18) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii elek-
troenergetycznej 110 kV – 19,0m od osi linii, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
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19) w strefie oddziaływania linii elektroenerge-

tycznej wskazanej na rysunku planu zagospo-
darowanie terenu moŐe byń realizowane 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

20) w strefie mniejszej niŐ 50,0m od granicy 
cmentarza - zakaz realizacji nowych obiektów 
z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi oraz 
nakaz zachowania minimum 75% powierzchni 
biologicznie czynnej. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek 
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów 
szczególnych w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie, wg wskaŎnika: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
2,0m p./1 mieszkanie, 

- dla obiektów usługowych i handlowych - 1m 
p./50m2 p.uŐ. czňŌci usługowej budynku. 

§ 70.1. Wyznacza siň tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z moŐliwoŌciņ lokalizacji 
usług nieuciņŐliwych oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 0.1 MNU – 0.15 MNU, 0.17 MNU – 0.24 
MNU, 1.1 MNU, 1.2 MNU, 2.1 MNU – 2.12, 2.14 MNU 
– 2.21 MNU, 3.1 MNU – 3.6 MNU, 4.1 MNU, 4.2 
MNU, 4.4 MNU – 4.8 MNU, 4.10 MNU – 4.19 MNU, 
4.21 MNU – 4.36 MNU, 6.1 MNU – 6.3 MNU, 6.5 
MNU – 6.8 MNU, 6.11 – 6.16, 7.1 MNU – 7.15 MNU, 
7.17 MNU – 7.21 MNU, – 7.23 MNU – 7.29 MNU, 8.1 
MNU – 8.13 MNU i 8.15 MNU – 8.47 MNU oraz 9.1 
MNU – 9.22 MNU. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania MNU ustala siň: 

1) moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej oraz 
towarzyszņcej garaŐowej i gospodarczej, 

2) utrzymanie i rozwój produkcji rolniczej w obrň-
bie działek, na których funkcja ta wystňpowała 
przed uchwaleniem planu, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) nowej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojņcej lub bliŎniaczej, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków gara-
Őowych i gospodarczych, 

c) usług nieuciņŐliwych wolnostojņcych lub 
wbudowanych w budynki mieszkalne, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) obiektów małej architektury, 

4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej i 
rozwoju produkcji rolniczej na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej, 

5) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň oraz zmianň funkcji istniejņcych budyn-
ków na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

6) dopuszcza siň realizacjň zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie: zabudowy 
wolnostojņcej lub bliŎniaczej, 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) obowiņzek dokonania podziału terenu wg 
zasad okreŌlonych na rysunku planu przed 
rozpoczňciem procesu inwestycyjnego, 

2) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌrednio lub za po-
Ōrednictwem wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, 

3) zakaz wydzielania dojazdów do działek bu-
dowlanych nie przylegajņcych do dróg pu-
blicznych lub dróg wewnňtrznych wňŐszych 
niŐ: 8,0m dla dojazdu do 3 lub wiňcej działek 
budowlanych, 6,0m dla dojazdów do 2 działek 
budowlanych i 4,5m dla dojazdu do 1 działki 
budowlanej, 

4) dla terenów w granicach układu urbanistycz-
nego objňtego ochronņ konserwatorskņ do-
puszcza siň wydzielenie dojazdów do 1 działki 
o szerokoŌci 3,5m, 

5) minimalne wielkoŌci nowo wydzielanych 
działek, na terenach: 

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostojņcej - 
1000m2, 

b) zabudowy jednorodzinnej bliŎniaczej –
500m2 na segment, 

c) zabudowy wolnostojņcej z usługami – 
1500m2, 

6) minimalne szerokoŌci frontu nowo wydziela-
nych działek budowlanych pod zabudowň: 

a) mieszkaniowņ wolnostojņcņ – 20,0m, 

b) mieszkaniowņ bliŎniaczņ – 15,0 m 

c) usługowo-mieszkaniowņ i usługowņ – 
25,0m, 

7) na terenach zainwestowanych, jako uzupeł-
nienie zabudowy, dopuszcza siň wyznaczanie 
działek o powierzchni mniejszej od ustalonej 
w planie z tym, Őe wielkoŌń działki i jej szero-
koŌń powinna umoŐliwiań jej prawidłowņ za-
budowň zgodnie z przeznaczeniem lub zosta-
nie dołņczona do działki sņsiedniej, powodu-
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jņc jej powiňkszenie; ustalone normy wielko-
Ōci działek nie muszņ byń stosowane do dzia-
łek prawomocnie wydzielonych przed wej-
Ōciem planu w Őycie, 

8) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) mieszkaniowej i usługowej - 2 kondygnacji 
nadziemnych (plus poddasze uŐytkowe), 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

9) stosowanie tradycyjnych form wystroju, deta-
lu i kolorystyki architektury tradycyjnej z uŐy-
ciem miejscowych materiałów (drewno, cegła 
spoinowana lub inne ceramiczne materiały li-
cowe, kamieŊ); jako zasada - stosowanie da-
chów pochyłych o kņcie nachylenia min. 30o, 
z pokryciem imitujņcym dachówkň w kolo-
rach stonowanych, z lukarnami lub innymi 
formami doŌwietlenia poddaszy; kalenice lub 
połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 
0,5m poniŐej kalenicy budynku, zdecydowane 
wysuniňcia okapów poza płaszczyzny Ōcian, 

10) na terenach objňtych ochronņ konserwator-
skņ lokalizacja nowej zabudowy w nawiņzaniu 
do zabudowy istniejņcej, 

11) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci nawiņzujņcej do istniejņcej 
sņsiedniej zabudowy; preferowany do wys. 
1,0m nad poziom terenu, 

12) na istniejņcych działkach o szerokoŌci mniej-
szej niŐ 18,0m dopuszcza siň lokalizacjň bu-
dynków w granicy działki, 

13) plan dopuszcza budowň garaŐy i obiektów 
gospodarczych wyłņcznie jako obiektów to-
warzyszņcych podstawowej w jednostce 
funkcji mieszkalnej, 

14) na sņsiednich działkach naleŐy grupowań 
budynki gospodarcze i garaŐe przy ich grani-
cach, 

15) minimalny procentowy wskaŎnik terenów 
biologicznie czynnych – 55%, 

16) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

17) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska), 

18) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii elek-
troenergetycznej 110 kV – 19,0m od osi linii, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

19) w strefie oddziaływania linii elektroenerge-
tycznej wskazanej na rysunku planu zagospo-
darowanie terenu moŐe byń realizowane 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

20) w strefie mniejszej niŐ 50,0m od granicy 
cmentarza - zakaz realizacji nowych obiektów 
z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi oraz 
nakaz zachowania minimum 75% powierzchni 
biologicznie czynnej, 

21) nakaz wprowadzania nowych, uzupełniajņ-
cych nasadzeŊ drzew i krzewów. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej: 2,0m p./1 mieszkanie +. 2,0m p./działalnoŌń 
usługowņ. 

§ 71.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 3.1 MP/MNU – 3.4 
MP/MNU z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudowň mieszkaniowņ pensjonatowņ i jedno-
rodzinnņ. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania MP/MNU plan dokonuje nastňpujņ-
cych ustaleŊ: 

1) Dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy towarzyszņcej - budynków ga-
raŐowych i gospodarczych, 

b) usług nieuciņŐliwych wolnostojņcych lub 
wbudowanych, 

c) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej to-
warzyszņcych funkcji podstawowej, 

d) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň oraz zmianň funkcji istniejņcych budyn-
ków na zasadach okreŌlonych w niniejszym 
paragrafie, 

3) ustala siň minimalnņ wielkoŌń nowo wydzie-
lanych działek dla: 

a) zabudowy pensjonatowej wolnostojņcej - 
1500 - 2000m2, (ew. łņczenie kilku działek 
w jednņ działkň inwestycyjnņ); 

b) zabudowy jednorodzinnej – g istniejņcego 
podziału, 

4) na terenach zainwestowanych, jako uzupeł-
nienie zabudowy, dopuszcza siň wyznaczanie 
działek o powierzchni mniejszej od ustalonej 
w planie z tym, Őe wielkoŌń działki i jej szero-
koŌń powinna umoŐliwiań jej prawidłowņ za-
budowň zgodnie z przeznaczeniem lub zosta-
nie dołņczona do działki sņsiedniej, powodu-
jņc jej powiňkszenie, ustalone normy wielko-
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Ōci działek nie muszņ byń stosowane do dzia-
łek prawomocnie wydzielonych przed wej-
Ōciem planu w Őycie, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku dla za-
budowy: 

a) pensjonatowej - 2 kondygnacji nadziem-
nych (plus poddasze uŐytkowe), 

b) jednorodzinnej - 1 kondygnacja nadziemna 
(plus poddasze uŐytkowe), 

c) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji. 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci nawiņzujņcej do istniejņcej 
sņsiedniej zabudowy, zalecany do wys. 1,0m 
nad poziom terenu, 

8) ustala siň minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej dla: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na 55%, 

b) zabudowy pensjonatowej na 75%; 

9) minimalna szerokoŌń frontu nowo wydziela-
nych działek budowlanych pod zabudowň 
pensjonatowņ 30,0 -40,0m; pod zabudowň 
mieszkaniowņ wolnostojņcņ – 20,0m, 

10) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌrednio lub za po-
Ōrednictwem wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, 

11) zakaz wydzielania dojazdów do działek bu-
dowlanych nie przylegajņcych do dróg pu-
blicznych lub dróg wewnňtrznych wňŐszych 
niŐ: 8,0m dla dojazdu do 3 lub wiňcej działek 
budowlanych oraz 6m dla dojazdów do 1 lub 
2 działek budowlanych, 

12) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

13) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska), 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci: 

- dla zabudowy mieszkaniowej – 2m p. na 
mieszkanie 

- dla zabudowy pensjonatowej dodatkowo 1m p. 
na pokój goŌcinny. 

§ 72.1. Wyznacza siň tereny zabudowy zagro-
dowej oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1 
RM – 1.4 RM, 2.1 RM – 2.3 RM i 3.1 RM – 3.2 RM, z 
podstawowym przeznaczeniem pod zabudowň 
siedliskowņ w gospodarstwach rolnych. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania oznaczonych na RM ustala siň: 

1) moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabudowy, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy towarzyszņcej - budynków in-
wentarskich, garaŐowych i gospodarczych, 

b) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

c) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

3) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň oraz zmianň funkcji istniejņcych budyn-
ków na zasadach okreŌlonych w niniejszym 
paragrafie, 

4) ustala siň minimalnņ wielkoŌń nowo wydzie-
lanych działek – 1500m2, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań,: 

a) mieszkaniowej - 2 kondygnacji nadziem-
nych (plus poddasze uŐytkowe), 

b) inwentarskiej, gospodarczej i garaŐowej – 
1 kondygnacji z ew. poddaszem uŐytko-
wym; 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

8) minimalna szerokoŌń frontu nowo wydziela-
nych działek – 25m, 

9) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska) z 
wyjņtkiem produkcji hodowlanej, 

10) przestrzeganie przepisów ogólnych niniejszej 
uchwały. 

§ 73.1. Wyznacza siň tereny usługowe z do-
puszczeniem mieszkania dla właŌciciela, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 0.1 U/M i 6.1 U/M. 
z podstawowym przeznaczeniem terenu pod za-
budowň usługowņ i/lub mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ. 
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2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania U/M ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług (handel, rzemiosło) z wyłņczeniem 
budynków uŐytecznoŌci publicznej, 

b) zabudowy jednorodzinnej dla właŌciciela 
usług, 

c) zabudowy towarzyszņcej - budynków gara-
Őowych i gospodarczych, 

d) parkingów, 

e) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

f) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

2) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej bezpoŌrednio lub za poŌred-
nictwem wydzielonych dróg wewnňtrznych, 

3) zakaz wydzielania dojazdów do działek budow-
lanych nie przylegajņcych do dróg publicznych 
lub dróg wewnňtrznych wňŐszych niŐ: 8,0m dla 
dojazdu do 3 lub wiňcej działek budowlanych 
oraz 6m dla dojazdów do 1 lub 2 działek bu-
dowlanych, 

4) minimalna wielkoŌń działek – 2000m2, 

5) minimalna szerokoŌń frontu działki – 25,0m, 

6) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych nie moŐe wy-
kraczań poza granice wyznaczonej działki, 

7) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochrony 
Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 74.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1 U – 0.4 U, 7.1U i 
8.1U, z podstawowym przeznaczeniem pod nie-
uciņŐliwe usługi komercyjne o nieokreŌlonej funk-
cji. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych, 

b) wbudowanych lokali mieszkalnych dla 
właŌcicieli lub zarzņdców, 

c) zabudowy towarzyszņcej - budynków ga-
raŐowych i gospodarczych, 

d) parkingów, 

e) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

f) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

g) zieleni urzņdzonej, 

4) obiektów małej architektury, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia, 

6) wielkoŌń działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 

7) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌrednio lub za po-
Ōrednictwem wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, 

8) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

9) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

10) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

11) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

12) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

13) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 75.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1 UA, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi administracji publicz-
nej – Urzņd Miejski. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji istnie-
jņcej zabudowy oraz realizacjň nowej zabudo-
wy na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

3) dopuszcza siň: 

a) modernizacjň, przebudowň i rozbudowň 
obiektów, 

b) zabudowň towarzyszņcņ - budynki garaŐowe 
i gospodarcze, 

c) parkingi, 

d) urzņdzenia komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

f) zieleŊ urzņdzonņ, 

g) obiekty małej architektury, 

4) wysokoŌń nowej zabudowy nie moŐe przekra-
czań, liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nad-
ziemnych, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 25o – 45o, 

5) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom tere-
nu, 

6) obiekty winny byń dostosowane do uŐytkowa-
nia przez osoby nie w pełni sprawne, 

7) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

8) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych nie moŐe wy-
kraczań poza granice wyznaczonej działki, 

9) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochrony 
Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 76.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 7.1 UA, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi administracji publicz-
nej – Policja. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň: 

a) modernizacjň, przebudowň i rozbudowň 
obiektów, 

b) zabudowň towarzyszņcņ - budynki gara-
Őowe i gospodarcze, 

c) parkingi, 

d) urzņdzenia komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej, 

f) zieleŊ urzņdzonņ, 

g) obiekty małej architektury, 

4) wysokoŌń nowej zabudowy nie moŐe przekra-
czań, liczņc od poziomu terenu do najwyŐsze-
go elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

7) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

9) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

10) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 77.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 0.1UK, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi kultu religijnego – 
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koŌciół parafialny, pw. ŋw. Wojciecha murowany 
z ok. 1900 roku z XIX wieku - wpisany do rejestru 
zabytków pod numerem 128/76-950/72 WA. 

2. Na terenie, o który mowa w ust. 1 ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy i zieleni, 

2) dopuszcza siň, 

a) remonty istniejņcej zabudowy, 

b) urzņdzenia komunikacji pieszej, 

c) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

d) zieleŊ urzņdzonņ, 

3) wyklucza siň: 

a) wszelkņ nowņ zabudowň mieszkaniowņ, 
usługowņ i gospodarczņ, 

b) realizacjň przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko (w rozumieniu 
przepisów odrňbnych dot. ochrony Ōrodo-
wiska), 

c) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

4) obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymogów 
konserwatorskich; wszelkie remonty winny byń 
wykonywane z zastosowaniem tradycyjnych 
materiałów (kamieŊ, cegła, drewno, dachówka 
ceramiczna) i uzgadniane z odpowiednimi 
słuŐbami Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony Za-
bytków. 

5) Obowiņzujņ ustalenia § 37, ust. 2. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: zagospoda-
rowanie terenu winno byń dostosowane do uŐyt-
kowania przez osoby nie w pełni sprawne; parkin-
gi dla obsługi zabudowy na terenie własnych dzia-
łek połoŐonych poza terenem objňtym ochronņ w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 78.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.2UK, z podstawowym 
przeznaczeniem jako chroniony prawem obiekt 
archeologiczny – grodzisko z XI w. wpisane do 
rejestru pod numerem 9/75-8/51 WA. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) bezwzglňdne zachowanie istniejņcego ukształ-
towania terenu i zieleni, 

2) dopuszcza siň, 

a) terenowe badania archeologiczne, 

b) urzņdzenia komunikacji pieszej, 

c) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

d) zieleŊ urzņdzonņ, 

3) zagospodarowanie terenu winno byń dostoso-
wane do uŐytkowania przez osoby nie w pełni 
sprawne. 

4) wyklucza siň: 

a) wszelkņ zabudowň produkcyjnņ, mieszka-
niowņ, usługowņ i gospodarczņ, 

b) realizacjň przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko (w rozumieniu 
przepisów odrňbnych dot. ochrony Ōrodo-
wiska), 

4) obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymogów 
konserwatorskich; wszelkie działania inwesty-
cyjne i prace ziemne muszņ byń wykonywane 
w uzgodnieniu i pod Ōcisłym nadzorem odpo-
wiednich słuŐb Wojewódzkiego Urzňdu Ochro-
ny Zabytków. 

5) Obowiņzujņ ustalenia § 37, ust. 5. 

§ 79.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.3UK, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi kultury – biblioteka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej i 
gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň: 

a) modernizacjň, przebudowň i rozbudowň 
obiektów, 

b) zabudowň towarzyszņcņ - budynki gospo-
darcze, 

c) parkingi, 

d) urzņdzenia komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej, 

f) zieleŊ urzņdzonņ, 

g) obiekty małej architektury, 

4) wysokoŌń nowej zabudowy nie moŐe przekra-
czań, liczņc od poziomu terenu do najwyŐsze-
go elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej – 2 kondygnacji nad-
ziemnych z uŐytkowym wykorzystaniem 
poddasza, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 
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5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 

połaci 30o – 45o, 

6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

7) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

9) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

10) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnej działki w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 80.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1 UO, 0.3 UO, 0.4 UO, 
6.1 UO, z podstawowym przeznaczeniem pod pu-
bliczne usługi oŌwiaty (szkoły, przedszkola). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych z zakresu oŌwiaty, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków go-
spodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 

g) obiektów małej architektury, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń zmiany statusu 
usługi z publicznej na niepublicznņ, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej – 1 kondygnacji nadziemnej, 

7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

8) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

9) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%, 

10) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

11) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

12) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 81.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 0.1UO/UK/US, z podsta-
wowym przeznaczeniem pod usługi oŌwiaty, kul-
tury i sportu. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň warunki zabudowy jak w § 80 ust. 2. 

§ 82.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 0.1UZ, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi zdrowia i pomocy 
społecznej - Dom Pomocy Społecznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków go-
spodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 
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g) obiektów małej architektury, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń zmiany statusu 
usługi z publicznej na niepublicznņ, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej – 1 kondygnacji, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

8) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

9) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 83.1. Wyznacza siň tereny oznaczony na ry-
sunku planu symbolami: 0.2UZ, 6.1UZ, z podsta-
wowym przeznaczeniem pod usługi ochrony 
zdrowia (przychodnia). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej i 
gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych z zakresu ochrony 
zdrowia, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków go-
spodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 

g) obiektów małej architektury, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń zmiany statusu 
usługi z publicznej na niepublicznņ, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej – 1 kondygnacji, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%, 

9) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 84.1. Wyznacza siň tereny przestrzeni pu-
blicznej przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych - publicznych usług nieuciņŐliwych usytu-
owane miňdzy rz. Nasielnņ i ulicņ PłoŊskņ ozna-
czone na rysunku planu symbolem: 0.1 UK/US/ZP; 
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi kultu-
ry, sportu i rekreacji oraz urzņdzonņ zieleŊ parko-
wņ. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň nastňpujņce zasady zagospodarowania tere-
nów bňdņcych elementami przestrzeni publicznej: 

1) ogólnņ dostňpnoŌń terenów przestrzeni pu-
blicznej, 

2) wymóg oŌwietlenia terenu, 

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, urzņdzeŊ technicznych 
kolidujņcych przestrzennie i estetycznie z urzņ-
dzeniami komunikacyjnymi i z zieleniņ, 
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4) dopuszczenie lokalizacji obiektów kubaturo-

wych zwiņzanych z funkcjņ i przeznaczeniem 
terenu z zachowaniem warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadań obiekty budowlane 
i ich usytuowanie; w stosunku do lokalizowa-
nych obiektów plan ustala: 

a) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku zabu-
dowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziem-
nych z wykorzystaniem uŐytkowym podda-
sza, 

b) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci 20o – 45o, 

c) poziom posadowienia posadzki parteru 
ustala siň na wysokoŌci max. 1,0m nad po-
ziom terenu, 

d) nakaz zharmonizowania kolorystyki i formy: 
budynków, urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, elementów małej architektury oraz 
kompozycji zieleni, 

e) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%, 

5) ponad to plan dopuszcza lokalizacjň: 

a) obiektów małej gastronomii (w tym ogród-
ków sezonowych), 

b) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

c) dróg, przejŌń dla pieszych i parkingów, 

d) zieleni urzņdzonej, oczek wodnych i obiekty 
małej architektury, 

6) obiekty winny byń dostosowane do uŐytkowa-
nia przez osoby nie w pełni sprawne, 

7) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych nie moŐe wy-
kraczań poza granice wyznaczonej działki, 

8) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochrony 
Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2, w dostosowaniu 
do rodzaju usług i działalnoŌci prowadzonej w 
obiektach uŐytecznoŌci publicznej. 

§ 85.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 0.1 UŁ, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi łņcznoŌci (poczta). 

 

 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków ga-
raŐowych i gospodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 

4) obiektów małej architektury, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2 kondygnacji nad-
ziemnych z uŐytkowym poddaszem, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

8) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne. 

9) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 86.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 6.1 US, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi sportu (stadion): 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcego zagospodarowania 
oraz zabudowy, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň istniejņcej zabudowy oraz 
realizacjň nowej zabudowy zwiņzanej z usta-
lonņ funkcjņ na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) obiektów i urzņdzeŊ sportowych, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków go-
spodarczych (kas, kiosków, małej gastro-
nomii i tp.), 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 

g) obiektów małej architektury, 

4) wysokoŌń zabudowy winna wynikań ze specy-
fiki obiektu, 

5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

7) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej dla pozostałych - 50%, 

9) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

10) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 87.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 3.1 UST z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi turystyki i wypoczyn-
ku. 

 

 

2. Na terenach 3.1 UST plan okreŌla nastňpujņ-
ce ustalenia: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych, 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków gara-
Őowych i gospodarczych, 

c) parkingów i innych urzņdzeŊ komunikacji 
kołowej i pieszej, 

d) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) zieleni urzņdzonej, 

f) obiektów małej architektury, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, oraz zmianň funkcji istniejņcych budyn-
ków na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

3) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku: 

c) zabudowy usługowej - do 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

d) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

3) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

4) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom tere-
nu, 

5) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 80%, 

6) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych nie moŐe wy-
kraczań poza granice wyznaczonej działki, 

7) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska), 

8) zakaz realizacji nowych obiektów z wyjņtkiem 
urzņdzeŊ zwiņzanych z nawigacjņ sprzňty wod-
nego w odległoŌci mniejszej niŐ 50,0m od linii 
brzegowej zalewu. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 88.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 0.1 UC/UH z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zabudowň usłu-
gowņ i handlowņ wielkopowierzchniowņ z do-
puszczeniem na czňŌci lub zamiennie na całoŌci 
jednostki innego rodzaju usług handlu. 
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2. Dla terenu 0.1 UC ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) handlu i usług nieuciņŐliwych zlokalizowa-
nych w wielkich halach jednoprzestrzennych 
o powierzchni handlowej powyŐej 2000m2. 

b) parkingów, 

c) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

d) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) zieleni urzņdzonej, 

f) obiektów małej architektury, 

2) wyklucza siň lokalizacjň: 

a) usług uciņŐliwych, 

b) realizacjň przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko (w rozumieniu 
przepisów odrňbnych dot. ochrony Ōrodo-
wiska), 

c) zabudowy mieszkaniowej. 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňbne 
własnoŌci przy zachowaniu ustalonego niniej-
szym planem przeznaczenia; wielkoŌń działki i 
jej szerokoŌń powinna umoŐliwiań jej prawi-
dłowņ zabudowň i zagospodarowanie zgodnie 
z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami pla-
nowanej inwestycji, 

4) w przypadku podziału, kaŐda działka musi mień 
zapewniony dostňp do drogi publicznej bezpo-
Ōrednio lub za poŌrednictwem wydzielonych 
dróg wewnňtrznych, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do okapu budynku: 

a) zabudowy magazynowej - 6,0m, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 3,0m, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

7) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 5%. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 89.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: 0.1UH z podstawowym 
przeznaczeniem pod komercyjne usługi handlu 
(pawilony handlowe). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) moŐliwoŌń zachowania istniejņcej zabudowy 
usługowej, i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz realizacjň nowej za-
budowy o funkcji handlowej na zasadach 
okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia; wielkoŌń 
wydzielonej działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych, 

b) zabudowy towarzyszņcej – wiat i budyn-
ków gospodarczych, 

c) parkingów oraz urzņdzeŊ komunikacji ko-
łowej i pieszej, 

d) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) zieleni urzņdzonej, 

f) obiektów małej architektury, 

4) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 1,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej – 1 kondygnacji, 

5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

7) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej dla pozostałych - 30%, 

9) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

10) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 90.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 6.1UH, z podstawowym 
przeznaczeniem pod komercyjne usługi handlu 
(targowisko): 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcego zainwestowania, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz przekształcanie istnie-
jņcego zainwestowania w dostosowaniu do 
okreŌlonej planem funkcji terenu na zasadach 
okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług nieuciņŐliwych, 

b) zabudowy towarzyszņcej – wiat i obiektów 
gospodarczych, 

c) parkingów oraz urzņdzeŊ komunikacji koło-
wej i pieszej, 

d) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) zieleni urzņdzonej, 

f) obiektów małej architektury, 

4) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 1 kondygnacji nad-
ziemnej, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

6) obiekty winny byń dostosowane do uŐytkowa-
nia przez osoby nie w pełni sprawne, 

7) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej dla pozostałych - 30%, 

8) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych nie moŐe wy-
kraczań poza granice wyznaczonej działki, 

9) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochrony 
Ōrodowiska), 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 91.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1 UH/M, 0.2UH/M i 
9.1UH/M z podstawowym przeznaczeniem pod 
usługi handlowe z moŐliwoŌciņ funkcji mieszka-
niowej dla właŌciciela. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň obiektów i istniejņcych 
oraz ew. zmianň funkcji istniejņcej zabudowy 
oraz realizacjň nowej zabudowy na zasadach 
okreŌlonych w niniejszym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług handlowych nieuciņŐliwych, 

b) wbudowanych lokali mieszkalnych dla 
właŌcicieli lub zarzņdców, 

c) zabudowy towarzyszņcej - budynków ga-
raŐowych i gospodarczych, 

d) parkingów, 

e) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

f) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

g) zieleni urzņdzonej, 

h) obiektów małej architektury, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia; wielkoŌń 
wydzielonej działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 

5) kaŐda nowo wydzielona działka musi mień 
zapewniony dostňp do drogi publicznej bez-
poŌrednio lub za poŌrednictwem wydzielo-
nych dróg wewnňtrznych, 

6) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

8) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

9) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

10) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej dla pozostałych - 30%, 

11) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

12) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
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rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 92.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1UG, 7.1UG, z podsta-
wowym przeznaczeniem pod usługi gastronomii. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy w dostosowaniu do funkcji 
okreŌlonej w planie oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług gastronomicznych nieuciņŐliwych, 

b) ew. lokali mieszkalnych wbudowanych dla 
właŌcicieli lub zarzņdców, 

c) zabudowy towarzyszņcej - budynków ga-
raŐowych i gospodarczych, 

d) parkingów oraz urzņdzeŊ komunikacji ko-
łowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 

g) obiektów małej architektury, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia; wielkoŌń 
wydzielonej działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 

5) kaŐda nowo wydzielona działka musi mień 
zapewniony dostňp do drogi publicznej bez-
poŌrednio lub za poŌrednictwem wydzielo-
nych dróg wewnňtrznych, 

6) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku: 

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji 
nadziemnych, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 1 kondygnacji, 

7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

8) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 

9) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

10) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej dla pozostałych - 30%, 

11) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

12) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska), 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 93.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1Ucm, z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi zwiņzane z obsługņ 
cmentarza (chłodnia). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň zamianň funkcji istniejņcej 
zabudowy oraz realizacjň nowej zabudowy na 
zasadach okreŌlonych w niniejszym paragra-
fie, 

3) zakazuje siň lokalizacji funkcji mieszkaniowej, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) usług cmentarnych (chłodnia), 

b) zabudowy towarzyszņcej - budynków ga-
raŐowych i gospodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej, 

g) obiektów małej architektury, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku – 1 kon-
dygnacji nadziemnej, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala 
siň na wysokoŌci max. 1,0m nad poziom te-
renu, 
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8) obiekt winien byń dostosowany do uŐytko-

wania przez osoby nie w pełni sprawne, 

9) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej dla pozostałych - 30%, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów odrňbnych dot. ochro-
ny Ōrodowiska), 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 94.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1 URzcm, z podstawo-
wym przeznaczeniem pod usługi rzemieŌlnicze 
zwiņzane z zagospodarowaniem cmentarza 
(głównie kamieniarstwo). 

2. Dla terenów 0.1 URzcm ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy produkcyjno – składowo – maga-
zynowej, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków ad-
ministracyjno-biurowych, garaŐowych i go-
spodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej i izolacyjnej, 

g) mieszkanie dla właŌciciela poza strefņ od-
działywania cmentarza, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji istnie-
jņcej zabudowy oraz realizacjň nowej zabudo-
wy na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňbne 
własnoŌci przy zachowaniu ustalonego niniej-
szym planem przeznaczenia; wielkoŌń wydzie-
lonej działki i jej szerokoŌń powinna umoŐliwiań 
jej prawidłowņ zabudowň i zagospodarowanie 
zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrze-
bami planowanej inwestycji, 

4) koniecznoŌci zapewnienia dojazdów do wydzie-
lonych działek drogami wewnňtrznymi, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-

mentu konstrukcyjnego budynku - nie wiňcej 
niŐ 10,0m, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 25o – 45o, 

7) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu - 40%, 

8) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów nie moŐe wykraczań poza 
granice wyznaczonego terenu. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 95.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 0.1 UHGRz, 8.1 
UHGRz/M, z podstawowym przeznaczeniem pod 
komercyjne usługi handlu, gastronomii i rzemio-
sła z moŐliwoŌciņ realizacji mieszkania dla właŌci-
ciela na terenie oznaczonym symbolem 8.1 
UHGRz/M; na terenach, o których mowa w ust. 1 
ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia; wielkoŌń 
wydzielonej działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 

4) kaŐda nowo wydzielona działka musi mień 
zapewniony dostňp do drogi publicznej bez-
poŌrednio lub za poŌrednictwem wydzielo-
nych dróg wewnňtrznych, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do okapu budynku 
dla zabudowy rzemieŌlniczej, handlowej i ga-
stronomicznej – 4,5m, 

6) dopuszcza siň uŐytkowe wykorzystanie pod-
daszy, 

7) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

9) obiekty winny byń dostosowane do uŐytko-
wania przez osoby nie w pełni sprawne, 
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10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-

cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska). 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 96.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1 P /U, 5.1 P /U, 5.2 P /U 
z podstawowym przeznaczeniem pod komercyjnņ 
zabudowň produkcyjnņ i/lub usługowņ. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy usługowej, 
garaŐowej i gospodarczej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) magazynów i obiektów handlu hurtowego, 

b) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

c) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

d) zieleni urzņdzonej, 

e) obiektów małej architektury, 

4) wyklucza siň lokalizacjň: 

a) obiektów i urzņdzeŊ zwiņzanych z maga-
zynowaniem i handlem artykułami uciņŐ-
liwymi i szkodliwymi dla Ōrodowiska, 

b) zabudowň mieszkaniowņ, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia; wielkoŌń 
wydzielonej działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 

6) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌrednio lub za po-
Ōrednictwem wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, 

7) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do okapu budynku: 

a) zabudowy magazynowej - 6,0m, 

b) gospodarczej i garaŐowej – 3,0m, 

8) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

9) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 30%, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów usługowych nie moŐe 
wykraczań poza granice wyznaczonej działki, 

11) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko (w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska), 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 97.1. Wyznacza siň tereny okreŌlone na ry-
sunku planu symbolem funkcji i przeznaczania 
terenu: 9.1PBSUHH/M -1 (ZN) i 9.2PBSUHH/M -2 
(ZN) połoŐone na obszarze chronionego krajobra-
zu z podstawowym przeznaczeniem pod zabudo-
wň techniczno-produkcyjnņ (przemysł, bazy, skła-
dy, handel hurtowy z prawem zabudowy miesz-
kaniowej dla właŌciciela. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-
wiņzujņ ustalenia dotyczņce Obszaru Chronionego 
Krajobrazu okreŌlone w § 115; ponadto plan usta-
la: 

1) minimalnņ wielkoŌń działki – 15000m2 (1,5ha), 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy produkcyjno – składowo – ma-
gazynowej, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków ad-
ministracyjno-biurowych, garaŐowych i 
gospodarczych, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej i izolacyjnej, 

3) budynków mieszkalnych dla właŌciciela, 

4) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji ist-
niejņcej zabudowy oraz realizacjň nowej za-
budowy na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňb-
ne własnoŌci przy zachowaniu ustalonego ni-
niejszym planem przeznaczenia; wielkoŌń 
wydzielonej działki i jej szerokoŌń powinna 
umoŐliwiań jej prawidłowņ zabudowň i zago-
spodarowanie zgodnie z przeznaczeniem te-
renu oraz potrzebami planowanej inwestycji, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 33491 – Poz. 3884 
 
6) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 

do drogi publicznej bezpoŌrednio lub za po-
Ōrednictwem wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, 

7) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego 
elementu konstrukcyjnego budynku - nie wiň-
cej niŐ 12,0m, 

8) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 25o – 45o, 

9) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu - 50%, 

10) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funk-
cjonowaniem obiektów nie moŐe wykraczań 
poza granice wyznaczonego terenu. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 98.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1.1 PBSUHRz/M – 1.3 PB-
SUHRz/M, 5.1 PBSUHRz/M, 5.2PBSUHRz/M, 5.4 
PBSUHRz/M, 5.5 PBSUHRz/M i 5.7 PBSUHRz/M z 
podstawowym przeznaczeniem pod zabudowň 
techniczno-produkcyjnņ (przemysł, bazy składy, 
usługi handlowe z wyłņczeniem obiektów wielko-
powierzchniowych typu supermarket, usługi rze-
mieŌlnicze) z prawem do zabudowy mieszkanio-
wej dla właŌcicieli. 

2. Dla terenów okreŌlonych na rysunku planu 
symbolem funkcji i przeznaczania PBSUHRz/M 
ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy produkcyjno – składowo – maga-
zynowej, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków ad-
ministracyjno-biurowych, garaŐowych i go-
spodarczych, 

c) parkingów oraz urzņdzeŊ komunikacji koło-
wej i pieszej, 

d) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) zieleni urzņdzonej i izolacyjnej, 

f) budynków mieszkalnych, 

2) zakazuje siň budowy wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych typu supermarket, 

3) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji istnie-
jņcej zabudowy oraz realizacjň nowej zabudo-
wy na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňbne 
własnoŌci przy zachowaniu ustalonego niniej-
szym planem przeznaczenia; wielkoŌń wydzie-
lonej działki i jej szerokoŌń powinna umoŐliwiań 
jej prawidłowņ zabudowň i zagospodarowanie 
zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrze-
bami planowanej inwestycji, 

5) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej bezpoŌrednio lub za poŌred-
nictwem wydzielonych dróg wewnňtrznych, 

6) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku - nie wiňcej 
niŐ 12,0m, 

7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30o – 45o, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu - 35%, 

9) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów nie moŐe wykraczań poza 
granice wyznaczonego terenu. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 99.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 6.1 PSRzU/M, 6.2 
PSRzU/M i 8.1 PSRzU/M z podstawowym przezna-
czeniem pod zabudowň techniczno-produkcyjnņ 
(przemysł, bazy składy, usługi rzemieŌlnicze) z 
prawem do zabudowy mieszkaniowej dla właŌci-
cieli. 

2. Dla terenów okreŌlonych na rysunku planu 
symbolem funkcji i przeznaczania PSRzU/M ustala 
siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy produkcyjno – składowo – maga-
zynowej, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków ad-
ministracyjno-biurowych, garaŐowych i go-
spodarczych, budynków mieszkalnych dla 
właŌcicieli, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej i izolacyjnej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji istnie-
jņcej zabudowy oraz realizacjň nowej zabudo-
wy na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 
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3) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňbne 

własnoŌci przy zachowaniu ustalonego niniej-
szym planem przeznaczenia; wielkoŌń wydzie-
lonej działki i jej szerokoŌń powinna umoŐliwiań 
jej prawidłowņ zabudowň i zagospodarowanie 
zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrze-
bami planowanej inwestycji, 

4) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej bezpoŌrednio lub za poŌred-
nictwem wydzielonych dróg wewnňtrznych, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku - nie wiňcej 
niŐ 12,0m, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 25o – 45o, 

7) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu - 30%, 

8) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów nie moŐe wykraczań poza 
granice wyznaczonego terenu. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 100.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 6.1 PBS z podstawowym 
przeznaczeniem pod zabudowň techniczno-
produkcyjnņ bez prawa do zabudowy mieszka-
niowej dla właŌcicieli. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 6.1 PBS ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy produkcyjno – składowo – maga-
zynowej, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków ad-
ministracyjno-biurowych, garaŐowych i go-
spodarczych, 

c) parkingów oraz urzņdzeŊ komunikacji koło-
wej i pieszej, 

d) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) zieleni urzņdzonej i izolacyjnej, 

2) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji istnie-
jņcej zabudowy oraz realizacjň nowej zabudo-
wy na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňbne 
własnoŌci przy zachowaniu ustalonego niniej-
szym planem przeznaczenia; wielkoŌń wydzie-
lonej działki i jej szerokoŌń powinna umoŐliwiań 

jej prawidłowņ zabudowň i zagospodarowanie 
zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrze-
bami planowanej inwestycji, 

4) kaŐda działka musi mień zapewniony dostňp do 
drogi publicznej bezpoŌrednio lub za poŌred-
nictwem wydzielonych dróg wewnňtrznych, 

5) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku - nie wiňcej 
niŐ 12,0m, 

6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

7) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu - 40%, 

8) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów nie moŐe wykraczań poza 
granice wyznaczonego terenu. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 101.1. Wyznacza siň teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 2.1 RU/M (ubojnia) z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zabudowň tech-
niczno-produkcyjnņ usług dla rolnictwa. 

2. Dla terenu 2.1 RU/M ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy usługowo – przetwórczo – maga-
zynowej dla potrzeb obsługi rolnictwa, 

b) zabudowy towarzyszņcej – budynków ad-
ministracyjno-biurowych, garaŐowych i go-
spodarczych oraz mieszkalnych dla właŌci-
ciela, 

c) parkingów, 

d) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

e) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) zieleni urzņdzonej i izolacyjnej, 

2) zakazuje siň budowy innych budynków miesz-
kalnych poza okreŌlonymi w p-kcie 1b, 

3) dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zamianň funkcji istnie-
jņcej zabudowy oraz realizacjň nowej zabudo-
wy na zasadach okreŌlonych w niniejszym pa-
ragrafie, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń podziału na odrňbne 
własnoŌci przy zachowaniu ustalonego niniej-
szym planem przeznaczenia; wielkoŌń wydzie-
lonej działki i jej szerokoŌń powinna umoŐliwiań 
jej prawidłowņ zabudowň i zagospodarowanie 
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zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrze-
bami planowanej inwestycji, 

5) kaŐda wydzielona działka musi mień zapewnio-
ny dostňp do drogi publicznej bezpoŌrednio 
lub za poŌrednictwem wydzielonych dróg we-
wnňtrznych, 

6) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań, 
liczņc od poziomu terenu do najwyŐszego ele-
mentu konstrukcyjnego budynku - nie wiňcej 
niŐ 12,0m, 

7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

8) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu - 40%, 

9) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana funkcjo-
nowaniem obiektów nie moŐe wykraczań poza 
granice wyznaczonego terenu, 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 102. Plan wprowadza nastňpujņce ustalenia 
dotyczņce transportu lotniczego: na terenie ozna-
czonym na rysunku planu symbolem 6.1 KL przy 
ul. PłoŊskiej dopuszcza siň lokalizacjň lņdowiska 
dla helikopterów po spełnieniu warunków okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych dotyczņcych 
realizacji takiej inwestycji. 

§ 103. Plan utrzymuje tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 7.1KK, 8.1KK -8.3KK, 
9.1KK z podstawowym przeznaczeniem pod ko-
munikacjň kolejowņ; teren wyłņczonej z eksplo-
atacji wņskotorowej linii kolejowej Nasielsk – Puł-
tusk. Ustala siň zachowanie istniejņcych urzņdzeŊ 
z tendencjņ do przywrócenia ich eksploatacji dla 
celów rekreacyjnych. 

§ 104. Plan wyznacza tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KD z podstawowym prze-
znaczeniem pod komunikacjň drogowņ: w tym: 

1. na drogi wojewódzkie (główne i zbiorcze): 

1) 1 KDG – rezerwň terenu pod obwodnicň w 
ciņgu drogi wojewódzkiej nr 632 (relacji 
Warszawa- Dňbe – Nasielsk - PłoŊsk), o 
funkcji drogi głównej, 

2) 2 KDG – rezerwň terenu pod obwodnicň w 
ciņgu projektowanej drogi wojewódzkiej (re-
lacji Warszawa- Dňbe – Nasielsk – Strzego-
cin - Ciechanów), o funkcji drogi głównej, 

3) 3 KDZ - rezerwň terenu pod obwodnicň mia-
sta w ciņgu drogi wojewódzkiej nr 571 - (re-
lacji Naruszewo – Nasielsk -Pułtusk), o funk-
cji drogi zbiorczej, 

2. na drogi powiatowe (zbiorcze): 

1) 4 KDZ – ul. Kolejowa w ciņgu obecnego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 571, 

2) 5 KDZ – ul. Młynarska w ciņgu drogi powia-
towej nr 07749 – zbiorcza, 

3) 6 KDZ – ul. Przemysłowa – w ciņgu drogi 
powiatowej nr 07746 – zbiorcza, 

4) 7 KDZ – ul. KoŌciuszki w ciņgu drogi powia-
towej nr 07759 – zbiorcza, 

5) 8 KDZ – ul. Słoneczna w ciņgu drogi powia-
towej nr 07751– zbiorcza, 

6) 9 KDZ – ul. POW w ciņgu drogi powiatowej 
nr 07756 – zbiorcza, 

7) 10 KDZ – ul. Piłsudskiego w ciņgu drogi po-
wiatowej nr 07755– zbiorcza, 

3. na drogi miejskie (ulice): zbiorcze (KDZ), lokal-
ne(KDL), dojazdowe (KDD i KDDX), drogi we-
wnňtrzne (KDW i KDWX) oraz ciņgi piesze i pie-
szo rowerowe (KDX). 

4. dla terenów ulic, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) dla dróg i ulic w ciņgach dróg wojewódz-
kich ustala siň: 

a) 1 KDG – (rezerwa terenu pod nowņ ob-
wodnicň drogi Warszawa – PłoŊsk) sze-
rokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – 
30,0m nieprzekraczalna linia zabudowy 
dla nowych inwestycji w odległoŌci 
15,0m od linii rozgraniczajņcej, 

b) 2 KDG – (rezerwa terenu pod nowņ 
drogň Warszawa – Ciechanów) szero-
koŌń w liniach rozgraniczajņcych – 
30,0m nieprzekraczalna linia zabudowy 
dla nowych inwestycji w odległoŌci 
15,0m od linii rozgraniczajņcej, 

c) 3 KDZ (rezerwa terenu pod południowņ 
obwodnicň miasta) - szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych 25,0 – 20,0m i 
nieprzekraczalna linia zabudowy dla 
nowych inwestycji w odległoŌci 15,0m 
od linii rozgraniczajņcej – uŌciŌlenie 
przebiegu obwodnicy na etapie projek-
tu technicznego, 

d) KDG (docelowo 0 KDZ) – ulice w obec-
nym przebiegu drogi wojewódzkiej) 
szerokoŌń w istniejņcych liniach rozgra-
niczajņcych, nieprzekraczalna linia za-
budowy dla nowych inwestycji w odle-
głoŌci 15,0m od linii rozgraniczajņcej, 
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e) obsługa terenów przyległych do dróg 
wojewódzkich odbywań siň bňdzie w 
oparciu o istniejņce wjazdy oraz wyzna-
czone niniejszym planem drogi lokalne, 
ograniczajņce iloŌń nowych włņczeŊ, 

2) dla dróg i ulic zbiorczych w ciņgach dróg 
powiatowych dla nowej zabudowy ustala 
siň: 

a) 4 KDZ – (ul. Kolejowa) - na terenach za-
budowanych szerokoŌń w istniejņcych 
liniach rozgraniczajņcych; na terenach 
niezabudowanych – 20,0m; nieprzekra-
czalna linia zabudowy dla nowych in-
westycji w odległoŌci 10,0m od linii 
rozgraniczajņcej, 

b) 5 KDZ - (ul. Młynarska) - na terenach 
zabudowanych szerokoŌń w istniejņ-
cych liniach rozgraniczajņcych; na tere-
nach niezabudowanych – 20,0m; nie-
przekraczalna linia zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległoŌci 10,0m od 
linii rozgraniczajņcej, 

c) 6 KDZ - (ul. Przemysłowa) szerokoŌń w 
liniach rozgraniczajņcych – 20,0m, nie-
przekraczalna linia zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległoŌci 10,0m od 
linii rozgraniczajņcej, 

d) 7 KDZ - (ul. KoŌciuszki) - na terenach 
zabudowanych szerokoŌń w istniejņ-
cych liniach rozgraniczajņcych; na tere-
nach niezabudowanych – 20,0m; nie-
przekraczalna linia zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległoŌci 10,0m od 
linii rozgraniczajņcej, 

e) 8 KDZ - (ul. Słoneczna) szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych – 16,0m, nie-
przekraczalna linia zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległoŌci 10,0m od 
linii rozgraniczajņcej, 

f) 9 KDZ - (ul. POW) - na terenach zabu-
dowanych szerokoŌń w istniejņcych li-
niach rozgraniczajņcych; na terenach 
niezabudowanych – 20,0m; nieprzekra-
czalna linia zabudowy dla nowych in-
westycji w odległoŌci 10,0m od linii 
rozgraniczajņcej, 

g) 10 KDZ - ul. Piłsudskiego) - na terenach 
zabudowanych szerokoŌń w istniejņ-
cych liniach rozgraniczajņcych; na tere-
nach niezabudowanych – 20,0m; nie-
przekraczalna linia zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległoŌci 10,0m od 
linii rozgraniczajņcej, 

3) dla nowych dróg i ulic lokalnych (KDL) 
ustala siň szerokoŌń w liniach rozgranicza-
jņcych 12,0m; nieprzekraczalna linia zabu-
dowy dla nowych inwestycji w odległoŌci 
8,0m - 10,0m od linii rozgraniczajņcej (lub 
zgodnie z rysunkiem planu), 

4) dla nowych ulic dojazdowych KDD ustala 
siň: szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
10,0 – 12,0m, nieprzekraczalna linia zabu-
dowy dla nowych inwestycji w odległoŌci 
min. 6,0m od linii rozgraniczajņcej (zgod-
nie z rysunkiem planu), 

5) dla ciņgu pieszo-jezdnego 0.1KDDX – sze-
rokoŌń zmienna zgodnie z rysunkiem pla-
nu; ulica jednoprzestrzenna bez wydzielo-
nej jezdni, 

6) dla nowych ulic wewnňtrznych KDW usta-
la siň: szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych 8,0 – 10,0m, nieprzekraczalna linia 
zabudowy dla nowych inwestycji w odle-
głoŌci 4,0m - 6,0m od linii rozgraniczajņcej 
(zgodnie z rysunkiem planu), 

7) dla wewnňtrznych jednoprzestrzennych 
ulic pieszo-jezdnych KDWX ustala siň: sze-
rokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 8,0 – 
10,0m, nieprzekraczalna linia zabudowy 
dla nowych inwestycji w odległoŌci 4,0m - 
6,0m od linii rozgraniczajņcej (zgodnie z 
rysunkiem planu), 

8) dla ulic wewnňtrznych – ciņgów pieszo-
rowerowych KDX ustala siň: szerokoŌń w 
liniach rozgraniczajņcych 3,0 – 5,0m 
(zgodnie z rysunkiem planu), 

9) dopuszcza siň zmniejszenie wyŐej okreŌlo-
nych linii rozgraniczajņcych w uzgodnieniu 
z właŌciwym zarzņdcņ drogi zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi, 

10) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji zabu-
dowy w odległoŌci mniejszej niŐ podane w 
planie, w nawiņzaniu do istniejņcej zabu-
dowy i w uzgodnieniu z właŌciwym za-
rzņdcņ drogi zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi, 

11) ustala siň moŐliwoŌń budowy chodników 
komunikacji pieszej i moŐliwoŌń prowa-
dzenia ŌcieŐek rowerowych w liniach roz-
graniczajņcych ulic, 

12) na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņ-
cych ulic publicznych ustala siň zakaz loka-
lizacji obiektów budowlanych i urzņdzeŊ 
nie zwiņzanych z gospodarkņ drogowņ 
oraz potrzebami ruchu drogowego, 
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13) po uzyskaniu zgody właŌciwego zarzņdcy 
ulicy, dopuszcza siň moŐliwoŌń poprowa-
dzenia w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
ulic, na terenach zabudowanych, elemen-
tów infrastruktury technicznej które nie 
spowodujņ zmniejszenia trwałoŌci obiek-
tów drogowych i nie stanowiń bňdņ zagro-
Őenia bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, 

14) zachowuje siň istniejņcy układ ulic dojaz-
dowych i ciņgów pieszych, nie wyznaczo-
nych na rysunku planu, z ewentualnym 
poszerzeniem w miarň moŐliwoŌci, zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 

15) tereny ulic połoŐone na obszarze zabudo-
wy muszņ byń w sposób właŌciwy oŌwie-
tlone, 

16) dla ulic wewnňtrznych, o których mowa w 
pktach 5, 6,i 7 poza ustaleniami okreŌlo-
nymi powyŐej, dodatkowo ustala siň: 

a) minimalnņ szerokoŌń w liniach rozgra-
niczajņcych ulicy stanowiņcej dojazd do 
max trzech działek budowlanych do-
puszcza siň - 6,0m, 

b) na terenach przeznaczonych na ciņgi 
piesze i pieszo – rowerowe KDX, pro-
wadzenie ruchu pieszego i rowerowego 
z dopuszczeniem doraŎnego lokalnego 
ruchu kołowego, 

17) dla realizacji ŌcieŐek rowerowych wzdłuŐ 
ulic publicznych i wewnňtrznych, ustala siň 

nastňpujņce warunki, zasady i standardy 
zagospodarowania: 

a) szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej nie moŐe 
byń mniejsza niŐ: 1,5m dla ŌcieŐek jed-
nokierunkowych, 2,0m dla ŌcieŐek dwu-
kierunkowych, 

b) szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej, jeŌli jest 
realizowana jako ciņg pieszo - rowero-
wy, tj. ŌcieŐki rowerowe, z których mo-
gņ korzystań równieŐ piesi, nie moŐe 
byń mniejsza niŐ: 2,5m dla ciņgów, o 
jednokierunkowym ruchu rowerów, 
3,0m dla ciņgów o dwukierunkowym 
ruchu rowerów, 

c) tereny ŌcieŐek rowerowych połoŐone na 
obszarze zabudowy muszņ byń oŌwie-
tlone w sposób właŌciwy, 

d) dopuszcza siň moŐliwoŌń prowadzenia 
ŌcieŐek rowerowych w obrňbie linii roz-
graniczajņcych ulic, po uzyskaniu zgody 
właŌciwego zarzņdcy lub właŌciciela 
ulicy, pod warunkiem spełnienia wy-
mogów obowiņzujņcych przepisów 
szczególnych, 

e) ŌcieŐki rowerowe realizowane jako cele 
publiczne muszņ zachowań ciņgłoŌń i 
pozostań ogólnodostňpne. 

§ 105. Plan wprowadza nastňpujņce ustalenia 
dla dróg publicznych i wewnňtrznych: 

 

Lp. Symbol 
funkcji 
drogi 

Nazwa obiektu PołoŐenie Funkcja Szer. 
w liniach 

rozgrab. (m) 

Liczba pasm 
ruchu 

Inne ustalenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 KDG proj. obwodnica 
w ciņgu drogi woje-
wódzkiej nr 632 

północna czňŌń 
obszaru planu 

główna min. 30 2 x 2  

2 2 KDG rezerwa pod proj. obej-
Ōcie miasta 
w ciņgu proj. drogi 
wojewódzkiej Warszawa 
- Ciechanów – 

północno-wschodnia 
czňŌń obszaru planu 

główna min. 30 2 x 2  

3 3 KDZ proj. obwodnica 
w ciņgu drogi wo-
jewódzkiej nr 571 

południowa czňŌń 
obszaru planu 

zbiorcza min. 25 1 x 2 włņczenie ul. KDL 
i KDD skrzyŐowanie 

4 4 KDZ ul. Kolejowa 
w ciņgu istn. drogi 
wojewódzkiej nr 571 - 
modernizacja 

w zach. czňŌci obsza-
ru planu 

zbiorcza wg stanu stn. 1 x 2 skrzyŐowania proste 
z ulicami KL i KDD 

5 5 KDZ ul. Młynarska w ciņgu 
drogi powiat. nr 07749 – 
modernizacja, 

w półn. czňŌci obsza-
ru planu 

zbiorcza na ter. zain-
west. w istn. 
liniach rozgr.. 
na ter. wol-
nych - 20 

1 x 2 włņczenie ulic KDL 
i KDD na skrzyŐowanie 

6 6 KDZ ul. Przemysłowa –  
w ciņgu drogi powiat.  
nr 07746 – modernizacja 

czňŌń północno-zach. 
obszaru planu 

zbiorcza 20 1 x 2 włņczenia ulic bez 
ograniczeŊ 
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7 7 KDZ ul. KoŌciuszki w ciņgu 
drogi powiatowej 
nr 07759 – modernizacja 

zachodnia czňŌń 
obszaru planu 

zbiorcza 20 1 x 2 włņczenia bez ograni-
czeŊ 

8 8 KDZ ul. Słoneczna w ciņgu 
drogi pow. nr 07751- 
przebud. 

północna czňŌń 
obszaru planu 

zbiorcza 16 1 x 2 włņczenia bez ograni-
czeŊ 

9 9 KDZ ul. POW w ciņgu drogi 
powiatowej nr 07756 

południowo–zach. 
czňŌń obszaru planu 

zbiorcza na ter. zain-
west. w istn. 
liniach rozgr. 
na ter. wol-
nych - 20 

1 x 2 włņczenie ulic bez 
ograniczeŊ 

10 10 KDZ ul. Piłsudskiego w ciņgu 
drogi powiat. nr 07755 – 
modernizacja 

południowo-wsch. 
czňŌń obszaru planu 

zbiorcza na ter. zain-
west. w istn. 
liniach rozgr. 
na ter wol-
nych – 20 

1 x 2 włņczenie ulic bez 
ograniczeŊ 

11 KDL ulice istniejņce na całym obszarze 
planu 

lokalna na ter. zain-
west. w istn, 
liniach rozgr. 

1 x 2 włņczenie ulic bez 
ograniczeŊ 

ulice istniejņce  
i projektowane 

na ter. nie-
zainwest. 
min.12 

12 KDD 
 

KDDX 

ulice istniejņce na całym obszarze 
planu 

dojazdowe na ter. zain-
west. w istn. 
liniach rozgr. 

1 x 2 włņczenie ulic bez 
ograniczeŊ; 
KDDX – jedno-
przestrzenna ulice istniejņce  

i projektowane 
na ter. nie-
zainwest 
min.10 

13 KDW ulice istniejņce  
i projektowane 

na całym obszarze 
planu 

wewnňtrzne 8 1 x 2 włņczenie ulic bez 
ograniczeŊ 

14 KDWX ulice istniejņce  
i projektowane 

na całym obszarze 
planu 

wewnňtrzne 
ulice pieszo-

jezdne 

6 jednoprze-
strzenne 

 

15 KDW 
gosp. 

drogi istniejņce na całym obszarze 
planu 

gospodarcze 
dojazdy do 

pól 

w istn. li-
niach rozgra-
niczajņcych. 

gruntowe 
ulepszone 

 

16 KDX ulice i ciņgi istniejņce na całym obszarze 
planu 

ciņgi pieszo-
rowerowe 

w istn. li-
niach rozgr. 

jednoprze-
strzenne 

 

ciņgi projekt. min. 3 

 

§ 106.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1 KS, 0.2 KS (istn. st. 
paliw CPN), 1.1 KS, 4.1 KS, 4.2 KS, 5.1 KS, z pod-
stawowym przeznaczeniem pod parkingi oraz 
obiekty i urzņdzenia zwiņzane z obsługņ ruchu 
drogowego, w tym: stacje paliw płynnych i gazo-
wych z funkcjņ handlowņ. 

2. Dla terenów 4.1 KS, 4.2 KS, 5.1 KS ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych obiektów: przystanki 
autobusowe, stacje paliw i obsługi, parkingi, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) stacji paliw płynnych i gazowych, 

b) usług zwiņzanych z obsługņ transportu sa-
mochodowego oraz uŐytkowników (handel, 
gastronomia, noclegi, parkowanie), 

c) parkingów niezbňdnych do obsługi na tere-
nie własnej działki, 

d) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

e) obiektów socjalno-biurowych poczekalni dla 
podróŐnych, 

f) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

g) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

h) towarzyszņcej zieleni urzņdzonej, 

3) moŐliwoŌń realizacji obiektów usługowych o 
uciņŐliwoŌci nie wykraczajņcej poza granice 
działki, 

4) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekraczań  
1,0 kondygnacji nadziemnej, 

5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20o – 45o, 

6) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu 10%. 

3. Dla terenu 1.1 KS plan ustala nakaz stoso-
wania rygorów okreŌlonych w § 28. 

4. Obsługa komunikacyjna terenu: 
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a) z drogi wojewódzkiej - przez jeden zjazd wypo-

saŐony w pas wyłņczenia dla pojazdów skrňca-
jņcych, 

b) z drogi powiatowej (zbiorczej) i dróg lokalnych 
– bez ograniczeŊ. 

§ 107.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1 KSp - 0.3 KSp, 9.1KSp 
z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi 
oraz obiekty i urzņdzenia zwiņzane z obsługņ ru-
chu drogowego. 

2. Dla terenów KSp ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych obiektów: przystanki 
autobusowe, stacje obsługi, parkingi; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) obiektów jedno i wielopoziomowych, 

b) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

c) zieleni urzņdzonej; 

3) minimalny wskaŎnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%. 

§ 108.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1 KSG - 0.3 KSG z pod-
stawowym przeznaczeniem garaŐe wielostanowi-
skowe i zespoły boksów garaŐowych oraz obiekty 
i urzņdzenia zwiņzane z codziennņ obsługņ garaŐu-
jņcych pojazdów. 

3. Dla terenów KSG ustala siň: 

1) zakaz lokalizowania wolnostojņcych, pojedyn-
czych blaszanych boksów garaŐowych, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) jednorodnego przestrzennie obiektu z bok-
sami garaŐowymi, 

b) obiektów jedno i wielopoziomowych, 

c) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

d) obiekty i urzņdzenia zwiņzane z codziennņ 
obsługņ garaŐujņcych pojazdów, 

e) towarzyszņcej zieleni urzņdzonej, 

4) minimalny wskaŎnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%. 

§ 109.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 2.1 KS/U z podstawowym 
przeznaczeniem pod centrum obsługi podróŐnych 
transportu samochodowego (stacja paliw, parkin-
gi, przydroŐne usługi handlowo-gastronomiczne 
dla podróŐnych oraz obiekty i urzņdzenia zwiņzane 
z obsługņ ruchu drogowego). 

 

 

2. Dla terenu 2.1 KS/U plan ustala: 

1) zagospodarowanie terenu pod centrum obsługi 
podróŐnych transportu samochodowego: 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) stacji paliw płynnych i gazowych, 

b) zajazdu, 

c) usług zwiņzanych z obsługņ transportu sa-
mochodowego oraz uŐytkowników (handel, 
gastronomia, noclegi, parkowanie), 

d) parkingów niezbňdnych do obsługi zlokali-
zowanych na terenie własnej działki, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) obiektów socjalno-biurowych poczekalni dla 
podróŐnych, 

g) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

h) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

i) towarzyszņcej zieleni urzņdzonej, 

3) realizacja obiektów usługowych o gabarytach: 

a) wysokoŌń zabudowy: do 2 kondygnacji z 
uŐytkowym wykorzystaniem poddasza, 

b) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci 20o – 45o, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu 10%, 

5) uciņŐliwoŌń usług nie moŐe wykraczajņcej poza 
granice działki. 

3. Obsługa komunikacyjna terenu: 

1) dostňpnoŌń z projektowanych dróg wojewódz-
kich poprzez skrzyŐowanie z ruchem okrňŐnym; 
wjazdy i wyjazdy na prawoskrňty – z pasami 
wyłņczenia/włņczenia dla pojazdów korzystajņ-
cych z centrum obsługi; 

2) parkingi dla obsługi klientów korzystajņcych z 
usług w iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2; 

3) zachowanie istniejņcych obiektów: przystanki 
autobusowe, stacje obsługi, parkingi. 

§ 110.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 7.1 KS/M z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi motoryzacyjne (ob-
sługa i naprawy pojazdów z moŐliwoŌciņ miesz-
kania dla właŌciciela oraz handel paliwami). 

2. Dla terenu 7.1 KS/M plan ustala: 

1) zagospodarowanie terenu dla potrzeb obsługi 
pojazdów: 
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2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) stacji paliw, 

b) usług zwiņzanych z obsługņ pojazdów, 

c) usług zwiņzanych z naprawņ pojazdów, 

d) parkingów niezbňdnych do obsługi zlokali-
zowanych na terenie własnej działki, 

e) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

f) obiektów socjalno-biurowych poczekalni dla 
podróŐnych i małej gastronomii, 

g) funkcji mieszkaniowej dla właŌciciela, 

h) urzņdzeŊ komunikacji kołowej i pieszej, 

i) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

j) towarzyszņcej zieleni urzņdzonej, 

k) obiektów małej architektury, 

3) realizacja obiektów usługowych o gabarytach: 

a) wysokoŌń zabudowy: do 2 kondygnacji z 
uŐytkowym wykorzystaniem poddasza, 

b) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci 20o – 45o, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej terenu 10%, 

5) uciņŐliwoŌń usług nie moŐe wykraczajņcej poza 
granice działki. 

3. Obsługa komunikacyjna terenu: 

1) dostňpnoŌń z istniejņcej drogi powiatowej (ul. 
POW) poprzez istniejņcy wjazd; 

2) parkingi dla obsługi klientów korzystajņcych z 
usług w iloŌci okreŌlonej w § 46, ust. 2. 

§ 111.1. Plan okreŌla i wyznacza tereny ozna-
czone symbolami: W, K, E, EE G i C z podstawo-
wym przeznaczeniem pod: 

1) 1.1 W i 5.1 W – urzņdzenia gospodarki wodnej 
– istniejņce studnie głňbinowe; stacja uzdat-
niania wody zlokalizowana jest poza obszarem 
objňtym planem, 

2) 0.1K – (przepompownia), 7.1K, (oczyszczalnia 
wód opadowych), 7.2K (kanał zrzutowy wód 
opadowych), 5.1 WS (osadniki zakładowej 
oczyszczalni Ōcieków) – tereny urzņdzeŊ od-
prowadzania i usuwania Ōcieków oraz wód 
opadowych – istniejņce oczyszczalnie Ōcieków 
oraz projektowanej oczyszczalni Ōcieków poza 
obszarem planu i przepompowni Ōcieków, 

3) 8.1EE – tereny urzņdzeŊ elektroenergetycznych 
– istniejņca stacja transformatorowa GPZ 
110/15 kV, 

4) E trasy linii elektroenergetycznych: dwutorowej 
linii WN 110 kV ze strefami oddziaływania oraz 
wybranych linii SN 15 kV ze strefami oddziały-
wania, 

5) G – tereny urzņdzeŊ zwiņzanych z zaopatrze-
niem w gaz – trasň gazociņgu wysokiego ci-
Ōnienia ze strefami oddziaływania i bezpieczeŊ-
stwa, 

6) 0.1C – tereny urzņdzeŊ zwiņzanych z zaopa-
trzeniem w ciepło – istniejņca kotłownia dla po-
trzeb budownictwa wielorodzinnego; ustalenia 
wg ust. 2. 

2. Na terenach W, K, E, EE, G i C plan ustala: 

1) zachowanie istniejņcych urzņdzeŊ i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz zabudowy towa-
rzyszņcej, z dopuszczeniem modernizacji, roz-
budowy i wymiany, 

2) dopuszczenie realizacji nowych obiektów i 
urzņdzeŊ technicznych, 

3) uciņŐliwoŌń realizowanych obiektów i urzņdzeŊ 
nie moŐe wykraczań poza granice lokalizacji, 

4) wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej na gra-
nicy działek. 

§ 112.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1 ZP - 0.6 ZP, 0.8 ZP - 
0.11 ZP z podstawowym przeznaczeniem pod zie-
leŊ urzņdzonņ (parki, skwery); 0.7 ZP/U (rynek 
staromiejski) z podstawowym przeznaczeniem 
pod zieleŊ urzņdzonņ (skwer) oraz parking, drobne 
obiekty usług kultury (dla potrzeb festynów, kon-
certów, kiermaszów, wystawiennictwa) i małej 
sezonowej gastronomii. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania ZP, ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
słuŐņcych obsłudze zainwestowania na te-
renie zieleni, 

b) dróg dojazdowych i parkingów niezbňdnych 
do obsługi terenu, 

c) ciņgów pieszych i rowerowych, 

d) miejsc wypoczynku, alejek spacerowych, 
obiektów małej architektury, placów zabaw i 
powierzchni wodnych, 

2) obowiņzek zachowania istniejņcej zieleni, 
zwłaszcza drzew oraz uzupełniania zieleniņ ni-
skņ i wysokņ, 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
90% powierzchni całkowitej działki, dla terenu 
0.7ZP/U – 60% powierzchni całkowitej działki. 
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§ 113.1. Wyznacza siň tereny okreŌlone na ry-
sunku planu granicņ obszaru chronionego krajo-
brazu (linia przerywana z trójkņtami) i symbolem 
(ZN) w nawiasie, po symbolach literowych prze-
znaczenia podstawowego, z prawnņ ochronņ te-
renu zgodnie z Rozporzņdzeniem Wojewody Cie-
chanowskiego nr 8/98 z dnia 28.05.1998r.; frag-
ment tego obszaru chronionego o zmniejszonym 
reŐimie ochronnym znajduje siň w granicach pla-
nu, w południowo-wschodniej jego czňŌci. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem (ZN), zakazuje siň: 

1) lokalizowanie nowych obiektów zaliczanych 
do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych o ochronie Ōrodowiska; nie 
dotyczy to obiektów celu publicznego; 

2) lokalizowanie budownictwa letniskowego 
poza miejscami wyznaczonymi w mpzp; 

3) utrzymania otwartych rowów i zbiorników 
Ōciekowych; 

4) dokonywania zmiany stosunków wodnych 
jeŐeli słuŐņ innym celom niŐ ochrona przyro-
dy i zrównowaŐone wykorzystanie uŐytków 
rolnych i leŌnych oraz gospodarce rybackiej; 

5) likwidowania małych zbiorników wodnych i 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy z wyjņtkiem nawoŐenia 
własnych gruntów rolnych; 

7) lokalizacji oŌrodków chowu i hodowli - po-
sługujņcych siň metodņ bezŌciółkowņ, doty-
czy oŌrodków posługujņcych siň metodņ bez-
Ōciółkowņ powyŐej 50 DJP dla drobiu i 50 DJP 
dla pozostałych zwierzņt; 

8) organizacji rajdów motorowych i samocho-
dowych oraz pokazów lotów akrobatycznych, 
dotyczy dolin rzecznych, torfowisk i lasów; 

9) likwidowania zadrzewieŊ Ōródpolnych, przy-
droŐnych i nadwodnych, nie dotyczy usuwa-
nia zadrzewieŊ zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu 
ludzi i mienia; 

10) umyŌlnego zabijania dzikich zwierzņt, nisz-
czenia nor, legowisk zwierzņt, tarlisk i złoŐo-
nej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj, 
nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybac-
kiej prowadzonej w oparciu o odrňbne prze-
pisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i le-
Ōnej; 

11) wypalania roŌlinnoŌci i pozostałoŌci roŌlin-
nych; 

12) wydobywania skał, minerałów, torfu oraz 
niszczenia gleby; 

13) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcajņcych rzeŎbň terenu z wyjņtkiem 
obiektów zwiņzanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym, nie dotyczy zatwier-
dzonych lub przyjňtych do dnia wejŌcia w Őy-
cie rozporzņdzenia złóŐ kruszywa naturalnego 
- w rozumieniu prawa geologiczno - górni-
czego; 

14) naruszania właŌciwych stosunków wodnych 
na obszarze Ŏródliskowym rzeki Nasielnej. 

§ 114.1. Wyznacza siň tereny oznaczone sym-
bolem 0.1ZI, 7.1ZI, 8.1ZI, 8.2ZI z podstawowym 
przeznaczeniem pod zieleŊ izolacyjnņ. 

2. Na terenach okreŌlonych symbolem funkcji i 
przeznaczania ZI ustala siň: 

1) wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

b) dróg dojazdowych i parkingów. 

§ 115.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1 ZD, 0.2 ZD, 2.1 ZD, z 
podstawowym przeznaczeniem pod ogrody dział-
kowe. 

2. Na terenach ZD ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcych ogródków działko-
wych, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) obiektów słuŐņcych obsłudze uŐytkowników 
ogródków, 

b) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
słuŐņcych obsłudze terenu, 

c) aleje i drogi ogrodowe, parkingi, place go-
spodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, 
ogródki jordanowskie i inne tereny uŐytku 
ogólnego, dom działkowca, budynki admi-
nistracyjno - gospodarcze, hydrofornie, sa-
nitariaty, zieleŊ ogrodowa, urzņdzenia i sień 
wodociņgowa, sień energetyczna, 

3) wprowadza siň całkowity zakaz: 

a) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko wymaga-
jņcych sporzņdzenia raportu oddziaływania 
przedsiňwziňcia na Ōrodowisko lub dla któ-
rych obowiņzek sporzņdzenia raportu moŐe 
byń wymagany na podstawie przepisów 
szczególnych za wyjņtkiem obiektów obsłu-
gi technicznej miasta, 

b) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania i uŐytkowania terenów za wyjņtkiem 
tymczasowego wykorzystywania terenów 
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do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadow-
niczej, 

c) lokalizowania obiektów mogņcych powo-
dowań stałe lub czasowe uciņŐliwoŌci spo-
wodowane wytwarzaniem hałasu i zanie-
czyszczaniem powietrza, gleby, wód grun-
towych oraz powierzchniowych, 

d) lokalizowania wszelkiej działalnoŌci hurto-
wej, składowej, magazynowej, wytwórczej, 
warsztatowej lub produkcyjnej, oraz zabra-
nia siň dystrybucji takich towarów jak: gaz, 
paliwa płynne i inne substancje niebez-
pieczne. 

e) składowania jakichkolwiek odpadów. 

4) Dla terenów oznaczonych symbolem przezna-
czenia ZD ustala siň nastňpujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) teren powinien byń dostňpny poprzez wej-
Ōcia od strony terenów dróg publicznych lub 
ciņgów pieszo-jezdnych, 

b) przynajmniej 70% terenu naleŐy pozostawiń 
jako teren biologicznie czynny, 

c) teren powinien byń oŌwietlony, 

d) nie wolno realizowań utwardzonych dróg 
publicznych za wyjņtkiem dojazdów gospo-
darczych i przeciwpoŐarowych oraz parkin-
gów, 

e) na terenie naleŐy zapewniń miejsca parkin-
gowe w minimalnej liczbie, wynikajņcej ze 
wskaŎnika: 2 miejsca parkingowe na 5 dzia-
łek, 

f) zagospodarowanie na terenie powinno byń 
zgodne przepisami szczególnymi i z regu-
laminem. 

§ 116.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ogólnym symbolem ZC z 
podstawowym szczegółowym przeznaczeniem 
pod: 

1) czynny cmentarz parafialny oznaczony symbo-
lem 0.1 ZCc 1(UK), 

2) teren planowanej rozbudowy cmentarza para-
fialnego oznaczony symbolem 0.1 ZC 2, 

3) d. cmentarz Őydowski oznaczone symbolem 0.2 
ZCn 3(UK), 

4) cmentarz z okresu 1 wojny Ōwiatowej oznaczo-
ne symbolem 6.1 (UK)ZCn 4. 

 

 

2. Na terenach oznaczonych ogólnym symbo-
lem ZC ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcego cmentarza ZCc 1 ze 
wskazaniem jego powiňkszenia, 

2) na terenach ZCc 1 i ZC 2 dopuszcza siň lokali-
zacjň: 

a) obiektów sakralnych i domów pogrzebo-
wych, 

b) urzņdzeŊ infrastruktury technicznej zwiņza-
nej z urzņdzeniem tych terenów, 

3) wokół terenów ZCc 1 i ZC 2 ustala siň strefň 
ochrony sanitarnej o szerokoŌci 50m, w której: 

a) naleŐy wprowadzań zieleŊ wysokņ i niskņ, 

b) naleŐy zachowań minimum 75% powierzch-
ni biologicznie czynnej, 

c) dozwolona jest lokalizacja parkingów i 
obiektów słuŐņcych obsłudze przeznaczenia 
podstawowego, 

d) zakazuje siň lokalizacji obiektów z pomiesz-
czeniami na stały pobyt ludzi oraz ujňń wód, 

4) wszelkie prace remontowo-konserwatorskie 
krzyŐy i nagrobków oraz pielňgnacyjne zieleni: 

a) na zabytkowej czňŌci cmentarza parafialne-
go 0.1 ZCc 1(UK), 

b) na cmentarzu Őydowskim 0.2 ZCn 3(UK), 

c) na cmentarzu z okresu 1 wojny Ōwiatowej 
oznaczone symbolem 6.1 (UK)ZCn 4, 

naleŐy uzgadniań z Wojewódzkim Urzňdem 
Ochrony Zabytków. 

§ 117.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1.1ZL – 1.4ZL, 2.1ZL, 4.1ZL 
– 4.2ZL, 5.1ZL – 5.3ZL, 7.1ZL – 7.5ZL, 8.1ZL – 
8.25ZL, z podstawowym przeznaczeniem jako la-
sy. 

2. Na terenach ZL dopuszcza siň lokalizacjň: 

1) obiektów zwiņzanych z gospodarkņ leŌnņ i eks-
ploatacjņ lasów, 

2) urzņdzania ciņgów spacerowych i szlaków tu-
rystycznych, 

3) lokalizacji niezbňdnych elementów liniowych 
infrastruktury technicznej. 

3. Na terenach gruntów leŌnych obowiņzuje 
bezwzglňdny zakaz wszelkiej zabudowy nie zwiņ-
zanej z gospodarkņ leŌnņ i eksploatacjņ lasów. 

§ 118.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 4.1ZLd z podstawowym 
przeznaczeniem pod zalesienia. 
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2. Na terenach ZLd ustala siň: 

1) ograniczenia dostňpnoŌci terenu zwiņzane z 
nowymi nasadzeniami; 

2) bezwzglňdny zakaz wszelkiej zabudowy nie 
zwiņzanej z gospodarkņ leŌnņ i eksploatacjņ la-
sów. 

§ 119.1. Wyznacza siň tereny rolnicze oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 0.1R – 0.4R, 1.1R 
– 1.5R, 2.1R – 2.6R, 3.1R – 3.9R, 4.1R – 4.6R, 5.1R, 
7.1R – 7.5R, 8.1R, 8.3R – 8.25R, 9.1R, 9.2R z pod-
stawowym przeznaczeniem pod uprawy polowe, 
łņki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia Ōród-
polne. 

2. Dla terenów R ustala siň: 

1) zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wy-
jņtkiem tworzenia nowych siedlisk rolnych na 
warunkach okreŌlonych w p. 2a, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň:: 

a) zabudowy zagrodowej w nowym siedlisku 
rolniczym pod warunkiem: 

- posiadania gospodarstwa rolnego o po-
wierzchni przekraczajņcej powierzchniň 
Ōredniego gospodarstwa w gminie; 

- braku siedliska niezbňdnego dla obsługi 
takiego gospodarstwa; 

b) urzņdzeŊ melioracji, 

c) terenów zieleni i ogródków działkowych, 

d) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

e) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludnoŌci i rolnictwa. 

§ 120.1. Wyznacza siň tereny rolnicze oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 2.1 Ro/M z pod-
stawowym przeznaczeniem pod intensywne 
uprawy ogrodnicze, 

2. Dla terenu 2.1 Ro/M ustala siň: 

1. dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zabudowy zagrodowej (w tym mieszkalnej 
dla właŌciciela), 

b) obiektów gospodarczych zwiņzanych z pro-
dukcjņ ogrodniczņ, 

c) urzņdzeŊ melioracji, 

d) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludnoŌci i rolnictwa, 

2) zachowanie istniejņcej zabudowy, wymianň, 
rozbudowň, przebudowň nadbudowň oraz za-
mianň funkcji istniejņcej zabudowy zagrodowej 
oraz realizacjň nowej zabudowy zagrodowej, w 

obrňbie istniejņcych siedlisk dopuszcza siň ad-
aptacjň, modernizacjň, przebudowň istniejņ-
cych i moŐliwoŌń realizacji nowych obiektów 
oraz zmianň uŐytkowania istniejņcej zabudowy 
zagrodowej na mieszkaniowņ. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla 
obsługi zabudowy na terenie własnych działek w 
iloŌci okreŌlonej § 46, ust. 2. 

§ 121.1. Wyznacza siň tereny rolnicze, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 0.1R/ZŁ – 0.3R/ZŁ, 
1.1R/ZŁ – 0.3R/ZŁ, 3.1R/ZŁ – 3.6R/ZŁ, z podstawo-
wym przeznaczeniem pod uprawy polowe, łņki, 
pastwiska oraz naturalnņ zieleŊ łňgowņ, 

2. Na terenach R/ZŁ ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) plaŐ miejskich, 

b) urzņdzeŊ melioracji, małej retencji i urzņ-
dzeŊ przeciwpowodziowych, 

c) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

d) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludnoŌci i rolnictwa, 

2) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym 
zabudowy zwiņzanej z gospodarkņ rolnņ. 

§ 122.1. Wyznacza siň tereny rolnicze, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 0.1R(ZZ) – 
0.2R(ZZ), 7.1R(ZZ) – 7.6R(ZZ), z podstawowym 
przeznaczeniem pod uprawy polowe, oraz natu-
ralnņ zieleŊ Ōródpolnņ i nadrzecznņ na terenach 
zagroŐonych zalaniem lub podtopieniem, 

2. Na terenach R(ZZ) ustala siň: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) plaŐ, 

b) urzņdzeŊ melioracji, małej retencji i urzņ-
dzeŊ przeciwpowodziowych, 

c) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

2) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym 
zabudowy zwiņzanej z gospodarkņ rolnņ. 

§ 123.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 0.1WS – 0.5WS, 3.1WS, 
3.3WS, 4.1WS – 4.3WS, 5.1WS, 7.1WS, 7.2WS, 
7.4WS, 7.6WS – 7.8WS, z podstawowym przezna-
czeniem pod wody powierzchniowe. 

2. Dla terenów WS ustala siň: 

1) zachowanie naturalnych brzegów i towarzyszņ-
cej im roŌlinnoŌci, 

2) wszelkie działania inwestycyjne zwiņzane z 
rzekņ muszņ byń poprzedzone pozwoleniem 
wodno – prawnym oraz byń realizowane zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi w 
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porozumieniu i na warunkach Regionalnego 
Zarzņdu Gospodarki Wodnej, 

3) zakaz budowy wszelkich obiektów nie zwiņza-
nych z gospodarkņ wodnņ w odległoŌci bliŐszej 
niŐ 20,0m, 

4) obowiņzek pozostawienia terenu nad rzekņ w 
odl. 10,0m od jej brzegu jako ogólnie dostňp-
nego. 

§ 124.1. Wyznacza siň tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolem, 3.2WS, z podstawowym 
przeznaczeniem pod wody powierzchniowe zbior-
nika retencyjnego na rz. Nasielnej, z przeznacze-
niem jako zbiornik retencyjny oraz rekreacyjny. Na 
terenie przyszłego zbiornika plan zakazuje wszel-
kiej zabudowy oraz trwałych nasadzeŊ. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

Rozdział 14 

§ 125.1. W wyniku uchwalenia Planu wzroŌnie 
wartoŌń terenów rolnych, ustalonych planem na 
zmianň przeznaczenia na cele nierolnicze i niele-
Ōne i przeznaczonych pod wszelkiego rodzaju 
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane. 

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, w zwiņzku z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym jednorazowņ opłatň od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci ustala siň w wy-
sokoŌci: 

1) dla terenów nie bňdņcych własnoŌciņ gminy 
przeznaczonych pod funkcjň komunikacji dro-
gowej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: KD – 0%, 

2) dla terenów nie bňdņcych własnoŌciņ gminy 
przeznaczonych pod funkcjň niekomercyjnych 
usług celu publicznego (U), – 0%, 

3) dla terenów nie bňdņcych własnoŌciņ gminy 
przeznaczonych pod funkcjň mieszkaniowņ, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem M: – 
20%, 

4) dla terenów nie bňdņcych własnoŌciņ gminy 
przeznaczonych pod funkcjň produkcyjno-
gospodarczņ oraz usług komercyjnych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: U, URz, 
P, i PBSH,– 30%. 

5) dla terenów nie bňdņcych własnoŌciņ gminy 
przeznaczonych pod funkcjň handlu i usług 
komercyjnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: UC, UH i UHH – 30%. 

 

 

§ 126. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczňtych przed dniem uprawo-
mocnienia niniejszego planu, a nie zakoŊczonych 
prawomocnņ decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň usta-
lenia planu. 

§ 127. Dla terenów objňtych planem tracņ moc 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiņzujņcych przed uchwale-
niem niniejszego planu na podstawie nastňpujņ-
cych uchwał Rady Miejskie w Nasielsku: 

1. uchwała nr XXV/162/96 z dnia 25 listopada 
1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nasielska w zakresie terenu budownic-
twa mieszkaniowego przy ulicy Ogrodowej w 
Nasielsku; 

2. uchwała nr IX/80/99 z dnia 16 sierpnia 1999r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Na-
sielska w zakresie dot. kompleksu zabudowy 
mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej w Na-
sielsku; 

3. uchwała nr XIII/111/2000 z dnia 6 marca 2000r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nasielska w zakresie dot. obszaru miňdzy uli-
cami Topolowņ i Młynarskņ; 

4. uchwała nr XXV/171/01 z dnia 14 marca 2001r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nasielska w zakresie dot. I etapu realizacji 
kompleksu zabudowy nad rzekņ Nasielnņ; 

5. uchwała nr XXVIII/195/2001 z dnia 17 sierpnia 
2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nasielska w zakresie dot. II etapu reali-
zacji kompleksu zabudowy nad rzekņ Nasielnņ; 

6. uchwała nr XXIX/205/01 z dnia 3 paŎdziernika 
2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nasielska w zakresie dot. działek poło-
Őonych w Nasielsku przy ulicach: Broninek i Je-
sionowej oraz przy ul. Piłsudskiego; 

7. uchwała nr XII/90/03 z dnia 31 lipca 2003r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Na-
sielska w zakresie dot. działki połoŐonej w Na-
sielsku przy ulicy: Cmentarnej. 

§ 128. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta Nasielsk. 

§ 129. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
mgr Dariusz Leszczyński 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLVI/330/10 
Rady Miejskiej w Nasielsku 

z dnia 27 kwietnia 2010r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag do projektu planu 

W ustawowym terminie po wyłoŐeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Na-
sielsk, wniesiono uwagi do proponowanych rozstrzygniňń planu. 

Burmistrz Nasielska rozpatrzył wszystkie wniesione uwagi, uwzglňdniajņc w miarň moŐliwoŌci w całoŌci lub 
w czňŌci zawarte w nich sugestie właŌcicieli. W projekcie planu przedłoŐonym Radzie Miejskiej na sesji ce-
lem uchwalenia nie zostały uwzglňdnione nastňpujņce uwagi:. 

 

L.p. Data wpływu Nazwisko i imiň, nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Uzasadnienie nieuwzglňdnienia uwagi 

1 2 3 4 5 

 28.01.2009 Andrzej i Beata Parzych 

ul. Topolowa 

teren działki nr 116 na pn. od drogi 25KDD przeznaczyń 
pod zabudowň 

wniosek niezgodny  
z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P. 

2 02.02.2009 Monika RomiŊska 

W-wa, 

ul Pileckiego 110m104 

dot. działki nr 552/4; –powiňkszyń tereny MNu do cieku wniosek niezgodny  
z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P. 

3 02.02.2009 Janina Golnik 

Nowe PieŌcirogi 

ul. Agatowa 9 

dot. działek nr 1639, 164 

ul. KraŊcowa – wnioskuje przekształciń działki na funkcjň 
mieszkaniowo-usługowņ 

wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P. 

4 05.02.2009 Maria Strzelczak 

ul. J. Rostkowskiej 7 

wniosek o poprowadzenie drogi od ul. Malinowej na 
wprost 

Wnioskodawca repr. grupň mieszkaŊców 
nie bňdņcych stronņ  
 w postňpowaniu 

5 13.02.2009 Tadeusz Gołucki, 

ul. Topolowa 25 

dot. działek nr 119, 120 – wnioskuje powiňkszyń teren MNu 
na północ od rogi 2.5 KDD 

Wniosek uwzglňdniony w czňŌci; dalsze po-
wiňkszanie jest niezgodne z ustaleniami 
Studium Uwarunk. i K.Z.P 

6 16.02.2009 Andrzej Kowalczyk, 

Rembelszczyzna 

ul. SkoŌna 4 

wniosek o przekształcenie  
dz. nr 1538 na działkň budowlanņ 

wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P. 

7 16.02.2009 Danuta i Stanisław Borowscy,  
ul. KoŌciuszki 23 

wniosek dotyczy powiňkszenia terenów MNu do rzeki 
Nasielnej na działkach nr: 1073, 1074,1075, 1091/5, 1039, 
1040, 631/1, 1041 oraz dopuŌciń zabudowň na działce 
leŌnej nr 1676/1 

wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P. 

8 23.02.2009 Mariusz i Dariusz Zbikowscy 

ul. Folwark 3 

wniosek o przekształcenie działki nr 571 pod budownictwo - działka połoŐona  
 w strefie sanitarnej cmentarza oraz na 
tere-nie ciņgu przyrodniczego okreŌlonego 
w Studium; wniosek niezgodny z ustale-
niami Studium Uwarunk. i K.Z.P. 

9 23.02.2009 „Guliwer” Pułtusk,  
ul. Woj. Polskiego 52a 

dot. działek nr: 724/6, 724/7, 724/12, 724/15 724/16; wniosek 
dot. likwidacji pasaŐu od strony rzeki Nasielnej i protestuje 
przeciw wystňpowaniu na działce  
 stanowiska archeologicznego 

pas od strony rzeki musi pozostań ogólnie 
dostňpny, a zasiňg stanowiska archeolo-
gicznego został  
 ustalony przez słuŐbň konserwatorskņ; 
wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P. 

10 02.03.2009 Leszek Leszkiewicz 

Jaskółowo 69 

zmieniń działkň nr 1006/7 na teren niezalewowy i na 
działkň budowlanņ 

teren zalewowy doliny rz. Nasielnej - nie 
moŐe byń zabudowany; wniosek niezgodny 
ze Studium Uwarunk. i K.Z.P 

11 03.03.2009 Tomasz Sobiecki Nasielsk, 
ul. Folwark 

przeznaczyń działki nr 127, 162, 163 pod budownictwo wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

12 05.03.2009 Zbigniew DzikoŊ 

ul. Młynarska 36 

poszerzyń na działce nr 112 teren budowlany do istn. drogi 
i zmieniń działkň nr 714 z terenu rolnego na usługowņ 

wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

13 06.03.2009 Teresa Dylewska 

ul. ŋlepa 10 

likwidacja drogi 4.10 KDD wniosek nieuwzglňdniony – teren wymaga 
obsługi komunikacyjnej 

14 06.03.2009 M. i T.Sekutowicz 

ul. Pniewska Górka 13 

przekształciń działkň nr 845 na działki budowlane wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

15 06.03.2009 Jerzy Piekarzewski 

ul. Graniczna 206 

przekształciń działki nr 2961/1 

i 2962/1 na działki budowlane 

wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

16 09.03.2009 Ireneusz Wyrzykowski 

ul. Cmentarna 15 

zmniejszyń szerokoŌń ul. Tňczowej szerokoŌń drogi wynika z jej kategorii jako 
drogi powiatowej 

17 09.03.2009 W i M Lewandowscy 

ul. Topolowa 3 

na działkach 114 i 118 poszerzyń tereny MN do rowu wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

18 09.03.2009 Barbara SzymaŊska 

Legionowo 

ul. MarysieŊki 6 m 14 

na działkach nr: 395/2 i 1547 przesunņń drogi na działki 
sņsiada oraz uregulowań rzekň i dopuŌciń zabudowň w 
dolinie 

wniosek nieuwzglňdniony - oŌ drogi 
przebiega po granicy działek; dolina rzeki 
zagroŐona podtopieniem; - wniosek  
 niezgodny ze Studium Uwarunk. i K.Z.P 

19 10.03.2009 G i W Kołpak 

ul. Polna 14 

brak zgody na poszerzenie drogi na działce nr 1210/2 wniosek nieuwzglňdniony – szerokoŌń 
drogi  wynika z jej kategorii 

20 10.03.2009 D i S Borowscy 

ul. KoŌciuszki 23 

przenieŌń drogň z działek: 246  
i 274 na innņ działkň 

przeniesie drogi niemoŐliwe; jej szerokoŌń 
wynika z warunków technicznych (droga 
powiat.) 
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21 10.03.2009 Grzegorz Słonczowski 

Pianowo 

przekwalifikowań działkň nr 513 na MNu wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

22 10.03.2009 Grzegorz Arciszewski 

ul. Piłsudskiego 52 

dot. dz. nr. 1777, 1778, 1779, 1782, 1784, 1801, 1802, 1803, 
1806, 1808, 1811; zgadza siň tylko na MNu; jeŌli nie Őņda 
pozostawiń jako rolne 

wniosek niezgodny z ustaleniami Studium 
Uwarunk. i K.Z.P 

23 25.03.2009 T. i K. Rakowscy 

ul. Kolejowa 38 

b brak oznaczenia działki – brak zgody na drogi uwagi zgłoszone po terminie; niemoŐliwa 
identyfikacja działki 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Dariusz Leszczyński 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLVI/330/10 
Rady Miejskiej w Nasielsku 

z dnia 27 kwietnia 2010r. 
 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zmianami) i Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Nasielsk na lata 
2007 – 2013, Rada Miejska w Nasielsku postanawia co nastňpuje: 

1. Tereny projektowanego zainwestowania wymagajņ wyposaŐenia w sieci infrastruktury technicznej dla 
potrzeb realizowania nowego, ustalonego planem zagospodarowania. 

2. Ustala siň nastňpujņcy sposób realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej naleŐņcych do 
zadaŊ własnych gminy: 

1) Etapowa realizacja kanalizacji sanitarnej, 

2) Etapowa budowa dróg gminnych zgodnie z politykņ przestrzennņ Samorzņdu Gminy, 

3) Rozbudowa oŌwietlenia ulicznego, 

4) Etapowa rozbudowa sieci gazowej, 

5) Uzupełnienia sieci wodociņgowej, 

zgodnie z programami rozwoju poszczególnych rodzajów sieci. 

3. ōródłem finansowania inwestycji zwiņzanych z przystosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabudo-
wy bňdzie budŐet gminy – w czňŌci dotyczņcej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym oraz do-
tacje pochodzņce z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych. Dopuszcza siň moŐliwoŌń 
wykorzystania innych Ŏródeł Ōrodków finansowych niŐ wyŐej wymienione, w tym równieŐ finansowania 
inwestycji ze Ōrodków prywatnych. 

4. Dopuszcza siň realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej według szczegółowych wa-
runków organizacji, realizacji i współfinansowania tych inwestycji okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
dotyczņcych partnerstwa publiczno – prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw w zakresie inwe-
stycji. 

5. Uzbrojenie terenu objňtego planem w sieci i urzņdzenia elektroenergetyczne i zwiņzane z zaopatrzeniem 
w gaz realizowane bňdzie zgodnie z zasadami okreŌlonymi w ustawie Prawo energetyczne, na warun-
kach okreŌlonych przez zarzņdców sieci. 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
mgr Dariusz Leszczyński 

 
 

 
 
 
 
 
 


