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ROZDZIAŁ IX. WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPObAROWE 

§ 29. Woda do celów przeciwpocarowych jest dostCpna przede wszystkim z hydrantów 

zainstalowanych na sieci wodoci>gowej. 

§ 30. IloWć wody pobranej na cele przeciwpocarowe wraz z okreWleniem punktów poboru jest 

ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkC stracy pocarnej. 

§ 31.  NalecnoWci za wodC pobran> na cele przeciwpocarowe reguluje gmina. 

          ROZDZIAŁ X .   POSTANOWIENIA KOLCOWE 

§ 32.  W sprawach nie objCtych niniejszym regulaminem obowi>zuj> przepisy prawa,  

a w szczególnoWci przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zmian.) wraz  

z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
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UCHWAŁA NR 152/XXVIII/09 RADY GMINY ZAMBRÓW 

 z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów 
obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów – Cieciorki, położonych na gruntach wsi 

Nagórki-Jabłoń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1277, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w zwi>zku z uchwał> Rady Gminy 

Zambrów Nr 74/XVI/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obszaru gminy Zambrów  

dotycz>cego terenów przyległych do drogi powiatowej Zambrów - Cieciorki, połoconych na  

gruntach wsi Nagórki-JabłoM, po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, uchwalonego uchwał>  
Nr 9/III/02 Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2002 r., uchwala siC, co nastCpuje: 
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Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 § 1. Plan obejmuje czCWć wsi Nagórki-JabłoM, ograniczon>:  

 a)  drog> powiatow> nr 1993B od południowego wschodu,  

 b)  drog> gminn> nr ewid. 519/1 od południowego zachodu,  

 c)  granic> wsi Klimasze od północy.  

 § 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:  

 1)  planie – nalecy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania  

przestrzennego;  

 2)  rysunku planu - nalecy przez to rozumieć czCWć graficzn> planu, stanowi>c> zał>cznik nr 1 do 

niniejszej uchwały;  

 3)  przepisach szczególnych i odrCbnych - nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz ograniczenia wynikaj>ce z prawomocnych decyzji administracyjnych 

(art. 104. Kodeksu PostCpowania Administracyjnego);  

 4)  przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi;  

 5)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic  
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe;  

 6)  terenie - nalecy przez to rozumieć obszar o okreWlonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

 7)  działce budowlanej - rozumie siC przez to nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 

wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia  

infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce  

z odrCbnych przepisów;  

 8)  zabudowie jednorodzinnej - nalecy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 

 jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garacowymi i gospodarczymi;  

 9)  zabudowie usługowej - nalecy przez to rozumieć budynek usługowy lub zespół takich  

budynków wraz z budynkami magazynowymi, garacowymi i gospodarczymi;  

 10) zabudowie zagrodowej - nalecy przez to rozumieć w szczególnoWci budynki mieszkalne, bu-

dynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz w gospodarstwach leWnych;  

 11) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalecy przez to rozumieć budynek wolno stoj>cy 

albo budynek w zabudowie blianiaczej, szeregowej lub grupowej, słuc>cy zaspokajaniu  

potrzeb mieszkaniowych, stanowi>cy konstrukcyjnie samodzieln> całoWć, w którym dopuszcza 

siC wydzielenie nie wiCcej nic dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego  

i lokalu ucytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 30 % powierzchni  

całkowitej budynku;  

 12) budynku gospodarczym - nalecy przez to rozumieć budynek przeznaczony do  

niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów,  

narzCdzi, sprzCtu i płodów rolnych słuc>cych mieszkaMcom budynku mieszkalnego, budynku  

zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a takce ich otoczenia, a  

w zabudowie zagrodowej przeznaczony równiec do przechowywania Wrodków produkcji  

rolnej i sprzCtu oraz płodów rolnych,  
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 13) budynku lub lokalu usługowym – nalecy przez to rozumieć budynek wolnostoj>cy lub  

lokal wbudowany, słuc>cy funkcji usługowej w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, 

rzemiosła z wył>czeniem obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedacy 

paliw do pojazdów, handlu hurtowego, a takce usług wymagaj>cych bazy pojazdów  

mechanicznych, wraz z lokalami mieszkalnymi o powierzchni nie przekraczaj>cej ł>cznie  

20 % powierzchni ucytkowej budynku;  

 14) lokalu mieszkalnym - nalecy przez to rozumieć zespół pomieszczeM mieszkalnych  

i pomocniczych, maj>cy odrCbne wejWcie, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, 

umocliwiaj>cy stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,  

 15) wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz>dzenia rozrywkowe,  

barakowozy, obiekty kontenerowe;  

 16) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC  
powierzchniow> na terenie działki budowlanej, a takce 50 % sumy powierzchni tarasów  

i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic 10 m² urz>dzonych jako stałe trawniki lub 

kwietniki na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC;  

 17) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC, której nie moce  

przekraczać rzut poziomy zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC terenu, nie 

uwzglCdniaj>c:  

 - obiektów budowlanych ani ich czCWci nie wystaj>cych ponad powierzchniC terenu,  

 - elementów drugorzCdnych, np. schodów zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, 

markiz, wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego;  

 - powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, 

szopy);  

 18) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć powierzchniC wyznaczon> przez rzut pio-

nowy zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC terenu; do powierzchni zabudowy nie 

wlicza siC:  

 - powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie wystaj>cych ponad powierzchniC 
terenu,  

 - powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, 

daszków, markiz, wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego,  

 19) wysokoWci budynku - nalecy przez to rozumieć odległoWć mierzon> od głównej kalenicy  

dachu do poziomu projektowanego lub urz>dzonego terenu przed wejWciem głównym do  

budynku;  

 20) kondygnacji - nalecy przez to rozumieć poziom> nadziemn> lub podziemn> czCWć budynku, 

zawart> miCdzy górn> powierzchni> stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górn> 
powierzchni> stropu lub stropodachu znajduj>cego siC nad t> czCWci>, w tym poddasze  

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziom> czCWć budynku stanowi>c> 
przestrzeM na urz>dzenia techniczne, maj>c> wysokoWć w Wwietle nie mniej nic 2,0 m,  

z wyj>tkiem nadbudówek ponad dachem;  

 21) przestrzeni publicznej – nalecy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla  

zaspokojenia potrzeb mieszkaMców, poprawy jakoWci ich cycia i sprzyjaj>cy nawi>zaniu  

kontaktów społecznych ze wzglCdu na jego połocenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne;  
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 22) zabytku nieruchomym - nalecy przez to rozumieć nieruchomoWć, jej czCWci lub zespoły,  

bCd>ce dziełem człowieka lub zwi>zane z jego działalnoWci> i stanowi>ce Wwiadectwo  

minionej epoki b>da zdarzenia, których zachowanie lecy w interesie społecznym ze wzglCdu 

na posiadan> wartoWć historyczn>, artystyczn> lub naukow>;  

 23) zabytku archeologicznym - zabytek nieruchomy, bCd>cy powierzchniow>, podziemn> lub 

podwodn> pozostałoWci> egzystencji i działalnoWci człowieka, złocon> z nawarstwieM  
kulturowych i znajduj>cych siC w nich wytworów b>da ich Wladów albo zabytek ruchomy,  

bCd>cy tym wytworem;  

 24) uzbrojenie terenu - nalecy przez to rozumieć urz>dzenia, o których mowa w art. 143 

   ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami;  

 25) uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć takie oddziaływanie na Wrodowisko, które powoduje 

przekroczenie dopuszczalnych standardów lub norm, okreWlonych w przepisach odrCbnych;  

 26) urz>dzeniu - nalecy przez to rozumieć urz>dzenia stacjonarne i niestacjonarne, a takce  

instalacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Vrodowiska” 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 129, poz. 902);  

 27) ładzie przestrzennym - rozumie siC przez to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 

harmonijn> całoWć oraz uwzglCdnia w uporz>dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania  

i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, Wrodowiskowe, kulturowe oraz  

kompozycyjno - estetyczne.  

 § 3. Zał>czniki do planu stanowi>:  

 1)  zał>cznik Nr 1 - rysunek planu;  

 2)  zał>cznik Nr 2 - rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

 3)  zał>cznik Nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich  

finansowania.  

 § 4. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenia terenów:  

 1)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

 2)  zabudowy mieszkaniowo - usługowej;  

 3)  dróg publicznych.  

 § 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne s> ustaleniami planu:  

 a)  granice obszaru objCtego planem,  

 b)  linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach  

zagospodarowania,  

 c)  linie podziałów na działki budowlane,  

 d)  nieprzekraczalne linie zabudowy.  

 § 6. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne s> ustaleniami wynikaj>cymi z przepisów odrCbnych:  

 a)  granice stref wokół gazoci>gu wysokiego ciWnienia DN 200,  
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 b)  granice strefy wokół projektowanej linii energetycznej wysokiego napiCcia.  

 § 7. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne stanowi> informacjC:  

 a)  granice obrCbów,  

 b)  oznaczenia sieci infrastruktury technicznej.  

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 § 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

 1)  wyznacza siC nieprzekraczalne linie zabudowy wskazane na rysunku planu; odległoWci  

nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczaj>cych terenów s> okreWlone  

w ustaleniach dla terenów; nieprzekraczalne linie zabudowy obowi>zuj> w stosunku do  

nowych budynków.  

 2)  istniej>ce budynki usytuowane niezgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami  

zabudowy, mog> podlegać przebudowie, nadbudowie i rozbudowie bez zmiany obrysu  

budynku. PowiCkszenie obrysu budynku musi zachować nieprzekraczaln> liniC zabudowy.  

 3)  na obszarze planu zakazuje siC lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni handlu 

wiCkszej nic 250 m².  

 4)  dopuszcza siC lokalizacjC sezonowych obiektów budowlanych o funkcji usługowej z zakresu 

handlu, sportu, rekreacji, kultury i turystyki, nie zwi>zanych trwale z gruntem. Lokalizacja 

tych obiektów nie moce powodować utrudnieM w ruchu pojazdów ani zniszczeM krajobrazu 

oraz obiektów budowlanych.  

 5)  w zakresie kształtowania dachów ustala siC:  

 a)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachu;  

 b)  układ kalenicy głównej dachów budynków mieszkalnych i usługowych dostosowany do 

istniej>cej zabudowy i ukształtowania terenu;  

 c)  k>t nachylenia głównych połaci dachu do 5° i od 30° do 45°;  

 d)  dopuszcza siC stosowanie dachów mansardowych o innych nic ustalone w pkt 3.  

 6)  6) w zakresie kształtowania ogrodzeM ustala siC:  

 a)  ogrodzenia od strony dróg publicznych sytuować nie blicej nic w liniach  

rozgraniczaj>cych dróg;  

 b)  ogrodzenia zlokalizowane w granicy działki o wysokoWci wiCkszej nic 1,5 m od poziomu 

terenu wykonać jako acurowe o powierzchni przeWwitu nie mniej nic 60 %.  

 7)  w zakresie formy i lokalizacji informacji oraz reklam ustala siC:  

 a)  lokalizacja tych obiektów nie moce powodować utrudnieM w ruchu pojazdów ani  

zniszczeM krajobrazu oraz obiektów budowlanych;  

 b)  wysokoWć obiektów nie wiCksza nic 10,0 m;  

 c)  powierzchnia tablic i banerów nie moce przekraczać 5,0 m²;  

 d)  tablice i banery mog> być oWwietlone wył>cznie Wwiatłem o stałym natCceniu;  

 e)  obowi>zuje zakaz stosowania oWwietlenia pulsuj>cego i ruchomego;  
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 f)  obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na drzewach oraz terenach lasów i ucytków  

ekologicznych.  

 8)  ustala siC zasadC kształtowania budynków i budowli ogólnodostCpnych w sposób  

umocliwiaj>cy dostCp osobom niepełnosprawnym.  

 § 9. Ustala siC zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

 1)  ochronC istniej>cych studni i ujCć wody;  

 2)  ochronC i utrzymanie istniej>cych skupisk zadrzewieM i zakrzewieM;  

 3)  obowi>zek konserwacji zieleni w okolicy parkingów na terenach zabudowanych;  

 4)  ochronC istniej>cych cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod  

projektowanymi drogami;  

 5)  ochronC urz>dzeM melioracji wodnych szczegółowych; ich przebudowa wymaga uzyskania 

pozwolenia wodno – prawnego, zgodnie z odrCbnymi;  

 6)  zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów istniej>cej i projektowanej  

zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

 7)  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków do wód powierzchniowych i gleby;  

 8)  zakaz lokalizacji urz>dzeM wodochłonnych, jeWli ich zapotrzebowanie na wodC mogłoby naru-

szyć równowagC lokalnych zasobów wodnych;  

 9)  zakaz budowy zakładów i obiektów stwarzaj>cych zagrocenie dla cycia lub zdrowia ludzi;  

 10)  mocliwoWć wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych do celów gospodarczych 

zgodnie z przepisami szczególnymi.  

 § 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

 1)  na terenie objCtym planem nie wystCpuj> zabytki ani obiekty dziedzictwa kulturowego objCte 

prawn> ochron>.  

 2)  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej  

obowi>zuj> przepisy szczególne.  

 § 11. Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odrCbnych przepisów - na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny ani obiekty 

podlegaj>ce ochronie, w tym tereny górnicze, naracone na niebezpieczeMstwo powodzi lub  

osuwania siC mas ziemnych.  

 § 12. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - na terenie  

objCtym planem nie wystCpuj> tereny przestrzeni publicznej.  

 § 13. Ustalenia w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci:  

 1)  obszar objCty planem podlega scaleniu nieruchomoWci.  

 2)  ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału nieruchomoWci na działki budowlane:  

 a)  wszystkie wydzielone w wyniku podziału działki musz>:  

 - mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej,  
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 - spełniać wymogi ustaleM planu oraz przepisów szczególnych;  

 b)  minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1200,0 m².  

 § 14. Ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeM 
w ich ucytkowaniu:  

 1)  w strefie szerokoWci 45,0 m od projektowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napiCcia 2 

x 110 kV, obowi>zuje:  

 a)  zakaz lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,  

        b)  mocliwoWć lokalizowania budynków i budowli zgodnie z przepisami szczególnymi;  

 

 2)  w strefie szerokoWci 15,0 m od osi gazoci>gu wysokiego ciWnienia DN200 6,3 MPa obiekty 

budowlane lokalizować w odległoWci zgodnej z rozporz>dzeniem Ministra Przemysłu z dnia 

24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci  

gazowe (Dz. U. Nr 45 z 1989 r., poz. 243).  

 § 15. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:  

 1)  układ komunikacyjny na terenie objCtym planem stanowi droga powiatowa nr 1993B relacji 

Zambrów – PCsy-Lipno oraz układ gminnych dróg dojazdowych.  

 2)  dla nowej zabudowy oraz zabudowy podlegaj>cej rozbudowie, przebudowie i zmianie sposoby 

ucytkowania ustala siC obowi>zek zapewnienia na terenie inwestycji miejsc parkingowych  

w iloWciach:  

 a)  dla usług, biur i handlu - 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni ucytkowej  

budynków, nie mniej nic 2 stanowiska na jeden obiekt usługowy;  

 b)  dla gastronomii - 3 miejsca parkingowe na kacde 10 miejsc konsumpcyjnych, nie mniej 

nic 3 miejsca parkingowe;  

 c)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jedno miejsce parkingowe na kacdy lokal 

mieszkalny.  

 3)  ogrodzenia od strony dróg sytuować w linii rozgraniczaj>cej drogi lub na terenie własnej 

działki.  

 § 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  

 1)  zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej w drogach publicznych oraz na terenach 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej wzdłuc drogi powiatowej nr 1993B;  

 2)  gospodarka Wciekowa oparta o projektowane kolektory Wciekowe w pasach drogowych dróg 

publicznych oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej w pasie nieprzekraczalnej 

linii zabudowy od drogi powiatowej nr 1993B, odprowadzaj>ce Wcieki przez gminny systemu 

kanalizacyjny do przepompowni Wcieków na działce nr ewid. 535/4;  

 3)  do czasu realizacji komunalnych urz>dzeM zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 

przewiduje siC, indywidualne ujCcia wody oraz urz>dzenia do gromadzenia Wcieków  

sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrCbnych przepisów.  

 4)  w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala siC:  
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 a)  rozdrenowanie na terenie inwestycji lub odprowadzanie do kolektorów deszczowych przy 

wykorzystaniu istniej>cych urz>dzeM melioracyjnych - z podczyszczeniem i separacj>  
z zanieczyszczeM zgodnie z przepisami szczególnymi,  

 b)  zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren  

s>siedniej własnoWci oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie 

wód opadowych bezpoWrednio do wód powierzchniowych;  

 5)  zaopatrzenie w ciepło z lokalnych aródeł o najmniejszej uci>cliwoWci dla Wrodowiska: gaz, 

energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartoWci siarki oraz ekologiczne i odnawialne 

aródła energii, zgodnie z przepisami szczególnymi;  

 6)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej  

poprzez:  

 a)  rozbudowC istniej>cych stacji transformatorowych 2-1530 i 2-316, znajduj>cych siC poza 

terenem objCtym planem,  

 b)  budowC linii zasilaj>cych od tych stacji transformatorowych - w uzgodnieniu i na  

warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

 7)  zaopatrzenie w gaz zgodnie z przepisami szczególnymi z projektowanej sieci gazowej, przy 

uwzglCdnieniu poł>czeM systemowych z sieci> gazow> na s>siednich terenach, w uzgodnieniu 

i na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci.  

 8)  w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala siC rozbudowC istniej>cej infrastruktury teleko-

munikacyjnej w liniach rozgraniczaj>cych dróg gminnych oraz wewnCtrznych;  

 9)  w zakresie usuwania odpadów stałych ustala siC:  

 a)  zasadC wywozu odpadów stałych z obszaru objCtego planem sposobem zorganizowanym 

na wyznaczony dla tych potrzeb teren składowania odpadów,  

 b)  obowi>zek wyposacenia kacdej posesji w urz>dzenia i miejsca umocliwiaj>ce segregacjC 
odpadów.  

 § 17. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> obszary wymagaj>ce tymczasowego  

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu.  

Rozdział 3 
Przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  

 § 18.  1.  Wyznacza siC tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysun-

ku symbolem J.MN oraz kolejnymi numerami.  

 2. Na terenach zabudowy, o których jest mowa w ust. 1. ustala siC jako przeznaczenie  

podstawowe realizacjC budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z przeznaczonymi dla 

potrzeb tej zabudowy budynkami garacowymi i gospodarczymi,  

 3.  Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siC:  

 1)  usługi o powierzchni całkowitej lokalu ucytkowego do 30 % powierzchni całkowitej budynku,  

 2)  realizacjC budynków i budowli infrastruktury technicznej i komunalnej.  

 4. W strefie strefie szerokoWci 45,0 m od projektowanej linii elektroenergetycznej  

wysokiego napiCcia 2 x 110 kV na terenie oznaczonym symbolem symbolu J.MN-2, obowi>zuj> 
zasady zagospodarowania terenu okreWlone w § 14.  
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 5.  Obowi>zuje zakaz urz>dzania zjazdów z drogi powiatowej nr 1993B.  

 6. Miejsca parkingowe w iloWciach okreWlonych w § 11. dla wszystkich nowo  

wznoszonych budynków zlokalizować na terenie inwestycji.  

 7.  Ustala siC zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na 

teren s>siedniej własnoWci oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie 

wód opadowych bezpoWrednio do wód powierzchniowych.  

 8.  Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczaln> liniC zabudowy pokazano na rysunku planu;  

 2)  minimaln> odległoWć obiektów budowlanych od krawCdzi jezdni ustala siC zgodnie  

z przepisami szczególnymi;  

 3)  maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 30 %;  

 4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki -  

40 %;  

 5)  ustalenia dla budynków mieszkalnych:  

 a)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków wynosi:  

 -  10,5 m od poziomu terenu,  

 -  jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje nadziemne,  

 b)  maksymalny k>t nachylenia połaci dachowej wynosi 45°,  

 c)  na terenie oznaczonym symbolem JM.N-3 ustala siC lokalizacjC budynków mieszkalnych 

w zabudowie blianiaczej;  

 6)  ustalenia dla budynków gospodarczych, garacowych i gospodarczo - garacowych:  

 a)  ł>czna powierzchnia zabudowy wynosi do 50,0 m²,  

 b)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków wynosi:  

 - 6,0 m od poziomu terenu,  

 - jedn> kondygnacjC nadziemn>,  
 c)  maksymalny k>t nachylenia połaci dachowej wynosi 45°;  

 d)  w strefach pokazanych na rysunku planu dopuszcza siC usytuowanie budynków  

bezpoWrednio przy granicy działki s>siedniej, przy zachowaniu przepisów szczególnych.  

 § 19.  1.  Wyznacza siC teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczony na rysunku 

symbolem J.MNU oraz kolejnymi numerami.  

 2.  Jako przeznaczenie podstawowe ustala siC zabudowC usługow> z towarzysz>c>  
zabudow> mieszkaniow>.  

 3.  Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siC handel, gastronomiC oraz inne usługi, nie 

koliduj>ce z przeznaczeniem podstawowym terenu.  

 4.  Maksymalna powierzchnia sprzedacy obiektów handlowych wynosi 200 m
2
.  

 5.  Obowi>zuje zakaz urz>dzania zjazdów z drogi powiatowej nr 1993B.  
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 6.  Miejsca parkingowe w iloWciach okreWlonych w § 11 dla wszystkich nowo wznoszonych 

budynków zlokalizować w obrCbie własnoWci, na której przewiduje siC inwestycjC.  

 7.  Na terenie oznaczonym symbolem J.MNU-2 obiekty budowlane lokalizować w odległo-

Wci zgodnej z rozporz>dzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 139,  

poz. 686).  

 8.  Ustala siC zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na 

teren s>siedniej własnoWci oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie 

wód opadowych bezpoWrednio do wód powierzchniowych.  

 9.  Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 1)  nieprzekraczaln> liniC zabudowy pokazano na rysunku planu;  

 2)  minimaln> odległoWć obiektów budowlanych od krawCdzi jezdni ustala siC zgodnie  

z przepisami szczególnymi;  

 3)  maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 20 %;  

 4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki -  

30 %;  

 5)  ustalenia dla budynków usługowo - mieszkalnych:  

 a)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków wynosi:  

 - 10,5 m od poziomu terenu,  

 - jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje nadziemne,  

 b)  lokale usługowe zlokalizować na najnicszej kondygnacji nadziemnej;  

 c)  maksymalny k>t nachylenia połaci dachowej wynosi 45°;  

 6)  ustalenia dla budynków gospodarczych, garacowych i gospodarczo - garacowych:  

 a)  ł>czna powierzchnia zabudowy wynosi do 50,0 m²,  

 b)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków wynosi:  

 - 6,0 m od poziomu terenu,  

 - jedna kondygnacja nadziemna,  

 c)  maksymalny k>t nachylenia połaci dachowej wynosi 45°;  

 § 20.  1.  Wyznacza siC tereny dróg publicznych dojazdowych w ci>gu dróg gminnych,  

oznaczone na rysunku symbolem J.KDD-1.  

 2.  W liniach rozgraniczaj>cych dróg:  

 1)  zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM  
technicznych dróg i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchu;  

 2)  dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagaM okreWlo-

nych w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarz>dcy 

drogi.  

 3.  SzerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych wynosi 10,0 m.  
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 4.  Minimalna odległoWć obiektów budowlanych wynosi 6,0 m od krawCdzi jezdni, zgodnie 

z przepisami szczególnymi.  

 5. Dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych drogi oraz niezbCdnych korekt  

przebiegu drogi, wynikaj>cych ze stanu formalnego, przepisów szczególnych oraz istniej>cego 

zainwestowania – w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi.  

 § 21.  1.  Wyznacza siC tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku symbolem J.KDW. 

oraz kolejnymi numerami.  

 2.  W liniach rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych:  

 1)  pasa szerokoWci 8,0 m na terenie objCtym planem,  

 2)  działki nr ewid. 76 na terenie wsi Klimasze.  

 3.  W liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych:  

 1)  zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM tech-

nicznych dróg i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchu;  

 2)  dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagaM okreWlo-

nych w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarz>dcy 

drogi.  

 4.  Minimalna odległoWć obiektów budowlanych wynosi 6,0 m do krawCdzi jezdni, zgodnie 

z przepisami szczególnymi.  

 5. Dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych drogi oraz niezbCdnych korekt  

przebiegu drogi, wynikaj>cych ze stanu formalnego, przepisów szczególnych oraz istniej>cego 

zainwestowania – w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi.  

 § 22.  1.  Wyznacza siC tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku symbolem J.KDW. 

oraz kolejnymi numerami.  

 2.  W liniach rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych:  

 1)  zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM  
technicznych dróg i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchu;  

 2)  dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagaM  
okreWlonych w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg publicznych oraz uzyskania zgody  

zarz>dcy drogi.  

 3.  SzerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych wynosi 10,0 m.   
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Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

 § 23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12. oraz art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siC jednorazow> opłatC od wzrostu wartoWci  

nieruchomoWci w wysokoWci 30 %.  

 § 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Zambrów.  

 § 25. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady 

Piotr Tyszko 
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Zał>cznik Nr 1 

do uchwały Nr 152/XXVIII/09 

Rady Gminy Zambrów 

z dnia 29 paadziernika 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr 152/XXVIII/09 

Rady Gminy Zambrów 

z dnia 29 paadziernika 2009 r. 

 

 Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880) w dniach od 21 wrzeWnia 2009 r. do 12 paadziernika 2009 r. został wyłocony do 

publicznego wgl>du projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obszaru 

gminy Zambrów dotycz>cego terenów przyległych do drogi powiatowej Zambrów - Cieciorki, 

połoconych na gruntach wsi Nagórki-JabłoM, wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko.  

W ustalonym zgodnie z art. 17 pkt 11 przytoczonej wycej ustawy terminie składania uwag do  

planu, to znaczy do dnia 26 paadziernika 2009 r., nie wpłynCły cadne uwagi. 

 

 

 

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr 152/XXVIII/09 

Rady Gminy Zambrów 

z dnia 29 paadziernika 2009 r. 
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 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z póaniejszymi zmianami) okreWla siC sposób 

realizacji inwestycji, które nalec> do zadaM własnych gminy, oraz zasady finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego czCWci obszaru gminy Zambrów dotycz>cego terenów przyległych do drogi powia-

towej Zambrów - Cieciorki, połoconych na gruntach wsi Nagórki-JabłoM, inwestycji  

z infrastruktury technicznej. 

§ 1.  

Do zadaM własnych gminy zakresu infrastruktury technicznej nalec> inwestycje słuc>ce  

zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z póaniejszymi zmianami). 

§ 2.  

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikaj>ce z uchwalenia  

przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bCd> realizowane  

i finansowane zgodnie ze strategi> rozwoju gminy Zambrów. 

2. Wydatki maj>tkowe okreWl> stosowne uchwały Rady Gminy. 

3. Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu zostan> okreWlone w budcetach miasta na kolejne 

lata.


