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UCHWAŁA Nr 97/IX/2011 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Wiejska” w Ciechanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - 
tekst jednolity z póŎniejszymi zmianami), oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi 
zmianami), w zwiņzku z uchwałņ Rady Miasta 
Ciechanów nr 176/XIX/08 z dnia 28 lutego 2008r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Wiejska”, Rada Miasta Ciechanów posta-
nawia, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego „Wiejska”, obejmu-
jņcy obszar o powierzchni ok. 16,55ha, połoŐony 
w północnej czňŌci miasta, w rejonie ulic: Gost-
kowskiej, Komunalnej i Wiejskiej, zwany dalej 
planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego składa siň z nastňpujņcych, integral-
nych czňŌci: 

1) CzňŌci tekstowej, stanowiņcej treŌń niniejszej 
uchwały; 

2) CzňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, 
stanowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały; 

3) Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu, stano-
wiņcego załņcznik nr 2 do uchwały; 

4) Rozstrzygniňń dotyczņcych sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych gminy oraz zasady ich finan-
sowania, stanowiņcych załņcznik nr 3 do 
uchwały; 

5) Stwierdzenia zgodnoŌci ze „Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ciechanów” (uchwała 
nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r.), stanowiņ-
cego załņcznik nr 4 do uchwały. 

 

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

1. ustawie - naleŐy przez to rozumień ustawň z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmia-
nami); 

2. przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, a w szczególnoŌci: 

1) Ustawa o udostňpnianiu informacji o 
Ōrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeŊstwa w ochronie Ōrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na Ōrodowisko, 

2) Prawo ochrony Ōrodowiska, 

3) Ustawa o odpadach, 

4) Prawo wodne, 

5) Prawo budowlane, 

6) Ustawa o drogach publicznych, 

7) Ustawa o gospodarce nieruchomoŌcia-
mi, 

8) Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, 

oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

3. planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

4. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň; 

5. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
integralnņ czňŌń planu, rysunek w skali 
1:1 000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały; 

6. symbolu – naleŐy przez to rozumień symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komuni-
kacji okreŌlony odpowiednio symbolem li-
terowym i numerem, wyróŐniajņcym go 
spoŌród innych terenów; 
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7. terenie – naleŐy przez to rozumień teren 

funkcjonalny lub teren komunikacji, dla któ-
rego obowiņzujņ ustalenia planu, wyzna-
czony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
Ōlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

8. wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - nale-
Őy przez to rozumień wartoŌń stosunku po-
wierzchni zabudowy obiektów na danej 
działce budowlanej, do powierzchni tej 
działki; 

9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň ustalonņ niniejszym 
planem, okreŌlajņcņ najmniejszņ dopusz-
czalnņ odległoŌń płaszczyzny elewacji no-
worealizowanego obiektu od linii rozgrani-
czajņcej terenu, krawňdzi jezdni ulicy lub 
granicy działki, z pominiňciem logii, balko-
nów, wykuszy wysuniňtych poza obrys bu-
dynku oraz elementów wejŌń do budynków 
(schodów, podestów, pochylni dla niepeł-
nosprawnych i zadaszeŊ) - o głňbokoŌci do 
2,0m i powierzchni zabudowy do 8,0m2; 

10. linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień liniň bňdņcņ granicņ pomiňdzy tere-
nami o róŐnym sposobie uŐytkowania, za-
gospodarowania lub róŐnym przeznaczeniu 
podstawowym (róŐnej funkcji); 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi 
przewaŐań na danej działce – stosownie do 
ustaleŊ dotyczņcych warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu; 

12. przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy 
przez to rozumień dodatkowe przeznacze-
nie, które nie moŐe przewaŐań na danej 
działce - stosownie do ustaleŊ dotyczņcych 
warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu; 

13. maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalony w planie nie-
przekraczalny pionowy wymiar budynku w 
metrach, mierzony od poziomu gruntu przy 
wejŌciu do budynku do najwyŐszego punk-
tu przekrycia dachu; 

14. usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to 
rozumień usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciņŐliwego (z wy-
łņczeniem warsztatów obsługi samocho-
dów i stacji paliw), administracji i bezpie-
czeŊstwa publicznego, łņcznoŌci, informa-
cji, nauki i oŌwiaty, zdrowia i opieki spo-
łecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, 
usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i 
sportu, banków i innych o analogicznym do 
powyŐszych charakterze i stopniu uciņŐli-

woŌci, których celem jest zaspokajanie po-
trzeb ludnoŌci, a których funkcjonowanie: 

- nie polega na wytwarzaniu dóbr mate-
rialnych bezpoŌrednimi metodami 
przemysłowymi; 

- nie powoduje przekroczenia Őadnego z 
parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciņŐliwych oddziały-
waŊ na Ōrodowisko poza zajmowanym 
terenem inwestycji, w rozumieniu prze-
pisów ochrony Ōrodowiska; 

- nie jest Ŏródłem uciņŐliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

- w Őaden inny sposób nie pogarsza wa-
runków uŐytkowania terenów sņsiadujņ-
cych np. przez emisjň nieprzyjemnych 
zapachów, dymów, składowania odpa-
dów na otwartej powierzchni; 

15. usługach podstawowych - naleŐy przez to 
rozumień usługi nieuciņŐliwe o zakresie 
umoŐliwiajņcym zaspokojenie codziennych 
i powszechnych potrzeb mieszkaŊców, ta-
kich jak: handel detaliczny, gastronomia, 
administracja, oŌwiata, opieka społeczna i 
zdrowotna, kultura; 

16. terenie biologicznie czynnym – naleŐy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ 
urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy natural-
nņ wegetacjň, a takŐe 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z takņ nawierzchniņ, 
nie mniej niŐ 10m2, oraz wodň powierzch-
niowņ na tym terenie; 

17. proekologicznych systemach cieplnych - 
naleŐy przez to rozumień systemy cieplne, 
które nie powodujņ przekroczenia dopusz-
czalnych emisji gazów i pyłów, okreŌlonych 
w obowiņzujņcych przepisach odrňbnych, w 
szczególnoŌci wykorzystujņce: gaz ziemny 
lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, 
energiň elektrycznņ, słonecznņ, itp.; 

18. klasie drogi - rozumie siň przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowied-
nich parametrów technicznych, wynikajņ-
cych z jej cech funkcjonalnych, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

19. terenach zieleni - rozumie siň przez to ze-
społy roŌlinnoŌci spełniajņce cele wypo-
czynkowe, rekreacyjne, zdrowotne, dydak-
tyczno-wychowawcze lub estetyczne, a w 
szczególnoŌci: parki, zieleŊce, zieleŊ na pla-
cach i ulicach, zieleŊ izolacyjnņ z wyłņcze-
niem terenów ogrodów działkowych. 
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§ 3. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreŌlenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4. zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

5. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

6. parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaŎników intensywnoŌci zabudowy; 

7. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

8. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegajņcych ochronie, ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów, a takŐe 
obszarów szczególnego zagroŐenia powo-
dziņ; 

9. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11. sposobu i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania te-
renów; 

12. stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň jednorazowņ opłatň z tytułu 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci na skutek 
uchwalenia planu. 

§ 4. Na obszarze objňtym planem nie zacho-
dzņ przesłanki do okreŌlenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych, a takŐe obszarów osuwania 
siň mas ziemnych; 

2. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

§ 5. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie 
ustaleŊ: 

1. granic obszaru objňtego planem; 

2. linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3. nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji, okreŌlonych odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyróŐniajņ-
cym je spoŌród innych terenów. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące całego obszaru 

objętego planem 

§ 6. Wyodrňbnia siň tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, oznaczone odpowiednimi symbolami i li-
niami rozgraniczajņcymi, zgodnie z rysunkiem 
planu: 

1. teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MW; 

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN; 

3. teren usług nieuciņŐliwych i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem U/MN; 

4. teren przestrzeni publicznej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem PP; 

5. teren obsługi produkcji w gospodarstwach 
hodowlanych, oznaczony na rysunku planu 
symbolem RU; 

6. tereny zieleni naturalnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZN; 

7. teren zieleni urzņdzonej - parkowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem ZP; 

8. tereny dróg (ulic) publicznych: 

1) ulica zbiorcza klasy Z, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem KDZ; 

2) ulica lokalna klasy L, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem KDL; 

3) ulice dojazdowe klasy D oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD; 

9. tereny dróg wewnňtrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

10. teren ciņgów pieszo – jezdnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KX. 

§ 7. Dla całego obszaru ustala siň: 

1. Zakaz lokalizacji (z wyłņczeniem terenu RU) 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych, za wyjņtkiem dróg oraz 
sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej; 

2. Zakaz lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ oraz 
prowadzenia działalnoŌci usługowej, mo-
gņcych powodowań przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów hałasu i zanieczyszcze-
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nia powietrza atmosferycznego poza tere-
nem działki budowlanej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

3. Zakaz odprowadzania Ōcieków do gruntu, 
cieków wodnych, wód powierzchniowych i 
do urzņdzeŊ melioracyjnych. Odprowadze-
nie Ōcieków sanitarnych do miejskiego sys-
temu kanalizacji sanitarnej. Jako rozwiņza-
nie tymczasowe, jedynie do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siň funk-
cjonowanie bezodpływowych, szczelnych, 
opróŐnianych okresowo zbiorników Ōcie-
ków; 

4. Obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony 
Ōrodowiska unieszkodliwiania odpadów – 
selekcjň i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urzņdzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgod-
nie z systemem oczyszczania przyjňtym w 
gospodarce komunalnej miasta; 

5. W granicach korytarza ekologicznego rzeki 
Łydyni (o znaczeniu regionalnym), ustala 
siň: 

1) ochronň i utrzymanie istniejņcych sku-
pisk zieleni, zadrzewieŊ oraz ukształto-
wania powierzchni terenu; 

2) utrzymanie naturalnego charakteru zie-
leni; 

3) ochronň cennych siedlisk roŌlin; 

4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
(nie dotyczy urzņdzeŊ i sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz prowadzenia ŌcieŐek 
pieszych, rowerowych i dydaktycznych); 

6. Na terenie szczególnego zagroŐenia powo-
dziowego o prawdopodobieŊstwie 1% (wo-
da stuletnia), ustala siň: 

1) zakaz wznoszenia obiektów budowla-
nych; 

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów; 

3) zakaz zmiany ukształtowania powierzch-
ni terenu; 

4) zakaz składowania i gromadzenia wszel-
kich materiałów, (w tym: gromadzenia 
Ōcieków, odchodów zwierzňcych i Ōrod-
ków chemicznych); 

7. W granicach strefy ochrony konserwator-
skiej i obserwacji archeologicznej ustala siň 
wymóg działaŊ w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
szczególnoŌci działaŊ w zakresie: 

1) utrzymania historycznego rozplanowa-
nia zabudowy; 

2) rewaloryzacji zabytkowej zabudowy 
(dwa budynki gospodarcze) i parku; 

3) lokalizacji i kształtowania bryły nowych 
obiektów; 

4) powiadomienia WKZ o wszelkich plano-
wanych pracach ziemnych; 

5) prowadzenia prac ziemnych pod nadzo-
rem archeologicznym, a w razie potrzeby 
przebadanie metodami archeologiczny-
mi; 

8. Na terenie strefy ochrony poŌredniej ze-
wnňtrznej wokół ujňń wody, której granicň 
zaznaczono na rysunku planu, obowiņzujņ 
poniŐsze zakazy: 

1) lokalizowania cmentarzy i grzebielisk, w 
tym grzebania odpadów poubojowych; 

2) lokalizowania wysypisk, wylewisk odpa-
dów komunalnych i przemysłowych; 

3) lokalizowania przemysłowych ferm ho-
dowli zwierzņt; 

4) lokalizowania nowych ujňń wody bez 
oceny oddziaływania na istniejņce wa-
runki zasilania ujňcia; 

5) lokalizowania inwestycji ocenianych jako 
szczególnie szkodliwe lub mogņce po-
gorszyń stan ujňcia. 

9. Zasadň stosowania w nowych i przebudo-
wywanych obiektach, proekologicznych 
systemów cieplnych, które nie powodujņ 
emisji szkodliwych substancji do Ōrodowi-
ska; 

10. Zasadň działaŊ porzņdkujņcych w zakresie 
ujednolicenia elementów przestrzeni ogól-
nodostňpnych (wyposaŐenie i oŌwietlenie 
ulic, ogrodzenia, zieleŊ, mała architektura); 

11. KaŐda działka budowlana musi mień dostňp 
do drogi publicznej poprzez takie jej ukształ-
towanie, które umoŐliwia wjazd na działkň z 
drogi publicznej bezpoŌrednio lub poprzez 
drogň wewnňtrznņ, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

12. Minimalny udział terenów biologicznie 
czynnych w powierzchni kaŐdej działki bu-
dowlanej został okreŌlony w ustaleniach dla 
poszczególnych terenów; 

13. Minimalny kņt połoŐenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
przyległego pasa drogowego - 70°; 

14. Obiekty i urzņdzenia na kaŐdym terenie 
funkcjonalnym naleŐy realizowań w sposób 
zgodny z ustaleniami planu w zakresie wa-
runków, zasad i standardów kształtowania 
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zabudowy, przepisami okreŌlonymi dla po-
szczególnych terenów funkcjonalnych, 
przepisami odrňbnymi i zasadami współŐy-
cia społecznego; 

§ 8. OkreŌla siň zasady rozmieszczania re-
klam i znaków informacyjno-plastycznych: 

1. Wyklucza siň umieszczanie reklam w miej-
scach i w sposób zastrzeŐony dla znaków 
drogowych lub w sposób utrudniajņcy ich 
odczytanie oraz na elewacjach budynków w 
sposób zakłócajņcy kompozycjň architekto-
nicznņ elewacji; 

2. Zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam na 
terenie dróg publicznych miňdzy ich liniami 
rozgraniczajņcymi; 

3. Zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych o po-
wierzchni przekraczajņcej 2m² na jeden znak 
lub reklamň; 

4. Zakaz lokalizacji na budynkach reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych o po-
wierzchni przekraczajņcej 2m² na jeden znak 
lub reklamň; 

5. Reklama i znaki informacyjno - plastyczne na 
obiektach kubaturowych nie powinny utrud-
niań uŐytkowania obiektów i przestrzeni; 

6. WłaŌciciel reklamy lub znaku informacyjno-
plastycznego zobowiņzany jest do utrzyma-
nia go w naleŐytym stanie technicznym i es-
tetycznym. 

§ 9. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi 
w planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŐna je uŐytkowań w sposób dotych-
czasowy - jednak bez prawa utrwalania tego 
przeznaczenia, jeŌli jest niezgodne z ustaleniami 
planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dotyczące wyznaczonych terenów 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW - o pow. ok. 0,36ha, ustala 
siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi pod-
stawowe, garaŐe dla samochodów osobo-
wych, budynki gospodarcze, zieleŊ urzņ-
dzona – w tym zieleŊ rekreacyjna i miejsce 
gier i zabaw, drogi wewnňtrzne oraz sieci i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej; 

 

3. Funkcja usługowa realizowana moŐe byń w 
obiektach wbudowanych lub zespolonych z 
bryłņ budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego; 

4. Utrzymanie istniejņcej zabudowy. Dla ist-
niejņcych budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub uzupeł-
niajņcym ustala siň moŐliwoŌń rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontu z za-
chowaniem ustaleŊ niniejszego planu, w 
tym ustalonych linii zabudowy; 

5. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŐytkowej przekraczajņcej 100 m2; 

2) Usług uciņŐliwych oraz przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, za wyjņtkiem sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

6. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalnņ liniň zabudowy od 
strony ulicy Gostkowskiej, wyznacza ist-
niejņcy budynek mieszkalny, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) WskaŎniki intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 40% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynek mieszkalny – moŐliwoŌń re-
alizacji dachu o kņcie nachylenia po-
łaci do 45°, z kalenicņ na wysokoŌci 
maksimum 15m nad poziom terenu; 

b) budynki garaŐowe i gospodarcze – 
parterowe, z dachem o kņcie nachy-
lenia połaci do 45°, z kalenicami na 
wysokoŌci maksimum 5m nad po-
ziom terenu. 

7. Teren stanowi jednņ działkň budowlanņ; 

8. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowiń teren biologicz-
nie czynny; 
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9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

W granicach strefy ochrony konserwator-
skiej i obserwacji archeologicznej ustala siň 
wymóg działaŊ w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
szczególnoŌci działaŊ w zakresie: 

1) lokalizacji i kształtowania bryły nowych 
obiektów; 

2) powiadomienia WKZ o wszelkich plano-
wanych pracach ziemnych; 

3) prowadzenia prac ziemnych pod nadzo-
rem archeologicznym, a w razie potrzeby 
przebadanie metodami archeologiczny-
mi; 

10. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Gostkow-
skiej - zbiorczej, oznaczonej symbolem 
1KDZ; 

11. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych zwiņzanych z funkcjņ terenu: 

1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiņzek za-
pewnienia minimum 1 miejsca postojo-
wego dla samochodów osobowych na  
1 mieszkanie; 

2) Dla funkcji usługowych obowiņzek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŐdych  
3 zatrudnionych, 

12. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ - o wysoko-
Ōci do 1,6m, jako aŐurowych, realizowanych 
w linii rozgraniczajņcej tereny, wykonanych 
z trwałych materiałów (z wyłņczeniem pre-
fabrykatów betonowych); 

13. KoniecznoŌń uwzglňdnienia przy zagospo-
darowaniu terenu istniejņcej, napowietrznej 
linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze 
strefņ oddziaływania po 5m na kaŐdņ stronň 
od osi linii. W strefie oddziaływania tej linii 
ustala siň zakaz lokalizacji obiektów prze-
znaczonych na pobyt stały ludzi, a lokaliza-
cjň innych obiektów naleŐy prowadziń w 
porozumieniu z zarzņdcņ sieci. Ustala siň 
moŐliwoŌń przebudowy linii na kablowņ; 

14. KoniecznoŌń zapewnienia na działce miej-
sca (w linii ogrodzeŊ lub jako osłoniňte, za-
daszone, z zapewnionņ obsługņ komunika-
cyjnņ) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

15. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu MW ustala siň w wy-
sokoŌci 20%, 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 MN - o pow. ok. 1,83ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi pod-
stawowe, garaŐe z maksimum dwoma 
miejscami dla samochodów osobowych, 
budynki gospodarcze, zieleŊ urzņdzona, 
drogi wewnňtrzne oraz sieci i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej; 

3. Lokalizacjň jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŐe byń w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespo-
lonych z bryłņ budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŐowe i gospodarcze mogņ byń 
realizowane jako zespolone z bryłņ budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działkņ sņsiedniņ; 

6. Dla istniejņcych budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniajņcym ustala siň moŐliwoŌń roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleŊ niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy; 

7. Dla istniejņcych budynków o funkcji innej 
niŐ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niajņce ustala siň moŐliwoŌń przebudowy i 
remontu; obowiņzuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy. 

8. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŐytkowej przekraczajņcej 100m2; 

2) Usług uciņŐliwych oraz przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, za wyjņtkiem urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 
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9. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane. 

Ustala siň parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

3) Minimalny kņt połoŐenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do przyległego pasa drogowego - 70°; 

10. KaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień dostňp do drogi publicznej bezpo-
Ōrednio lub poprzez drogň wewnňtrznņ; 

11. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoŌci 5 m i 4 m od linii rozgraniczajņ-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) WskaŎniki intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 20% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kņ-
cie nachylenia połaci od 30° do 45°, z 
kalenicami na wysokoŌci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Kalenice 
główne budynków na działkach przy-
ległych do ulicy 2KDL – równoległe 
do tej ulicy. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m 
nad poziom terenu przy wejŌciu do 
budynku; 

b) budynki usługowe, garaŐowe i go-
spodarcze – parterowe, z dachem o 
kņcie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoŌci maksimum  
5 m nad poziom terenu. 

12. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 50% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowiń teren biologicz-
nie czynny; 

13. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Komunalnej 
- lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL, po-
przez ulicň Wiejskņ - dojazdowņ oznaczonņ 
symbolem 3KDD oraz ulice wewnňtrzne 
4KDW i 6KDW oraz ciņg pieszo-jezdny 7KX i 
8 KX; 

14. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych zwiņzanych z funkcjņ terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiņzek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny (wliczajņc w 
to miejsce w garaŐu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiņzek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŐdych  
3 zatrudnionych, 

15. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ od strony 
dróg - o wysokoŌci do 1,6m, jako aŐuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczajņ-
cej tereny, wykonanych z trwałych materia-
łów (z wyłņczeniem prefabrykatów betono-
wych); 

16. KoniecznoŌń zapewnienia dla kaŐdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeŊ lub jako osłoniňte, 
zadaszone, z zapewnionņ obsługņ komuni-
kacyjnņ) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

17. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 1 MN ustala siň w 
wysokoŌci 20%, 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2 MN - o pow. ok. 0,27ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi pod-
stawowe, garaŐe z maksimum dwoma 
miejscami dla samochodów osobowych, 
budynki gospodarcze, zieleŊ urzņdzona, 
drogi wewnňtrzne oraz sieci i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej; 

3. Lokalizacjň jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 
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4. Funkcja usługowa realizowana moŐe byń w 

budynku mieszkalnym lub obiektach zespo-
lonych z bryłņ budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŐowe i gospodarcze mogņ byń 
realizowane jako zespolone z bryłņ budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działkņ sņsiedniņ; 

6. Dla istniejņcych budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniajņcym ustala siň moŐliwoŌń roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleŊ niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy: 

7. Dla istniejņcych budynków o funkcji innej 
niŐ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niajņce ustala siň moŐliwoŌń przebudowy i 
remontu; obowiņzuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy. 

8. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŐytkowej przekraczajņcej 100m2; 

2) Usług uciņŐliwych oraz przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, za wyjņtkiem urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

9. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane. 
Ustala siň parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 600m2, maksimum 1500m2, 

3) Minimalny kņt połoŐenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do przyległego pasa drogowego - 70°; 

10. KaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień dostňp do drogi publicznej; 

11. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoŌci 5 m od linii rozgraniczajņcych 
teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) WskaŎniki intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 20% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kņ-
cie nachylenia połaci od 30° do 45°, z 

kalenicami na wysokoŌci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejŌciu do budynku; 

b) budynki usługowe, garaŐowe i go-
spodarcze – parterowe, z dachem o 
kņcie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoŌci maksimum 
5m nad poziom terenu. 

12. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 50% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowiń teren biologicz-
nie czynny; 

13. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Komunalnej 
- lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL, po-
przez ulice: Wiejskņ i Rybnņ - dojazdowe 
oznaczone symbolem 3KDD; 

14. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych zwiņzanych z funkcjņ terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiņzek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny (wliczajņc w 
to miejsce w garaŐu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiņzek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŐdych  
3 zatrudnionych, 

15. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ od strony 
dróg - o wysokoŌci do 1,6m, jako aŐuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczajņ-
cej tereny, wykonanych z trwałych materia-
łów (z wyłņczeniem prefabrykatów betono-
wych); 

16. KoniecznoŌń zapewnienia dla kaŐdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeŊ lub jako osłoniňte, 
zadaszone, z zapewnionņ obsługņ komuni-
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kacyjnņ) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

17. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 2 MN ustala siň w 
wysokoŌci 20%, 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3 MN - o pow. ok. 1,47ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi pod-
stawowe, garaŐe z maksimum dwoma 
miejscami dla samochodów osobowych, 
budynki gospodarcze, zieleŊ urzņdzona, 
drogi wewnňtrzne oraz sieci i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej; 

3. Lokalizacjň jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŐe byń w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespo-
lonych z bryłņ budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŐowe i gospodarcze mogņ byń 
realizowane jako zespolone z bryłņ budynku 
mieszkalnego lub zblokowane na granicy z 
działkņ sņsiedniņ; 

6. Dla istniejņcych budynków o funkcji zgod-
nej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniajņcym ustala siň moŐliwoŌń roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleŊ niniejszego pla-
nu, w tym ustalonych linii zabudowy: 

7. Dla istniejņcych budynków o funkcji innej 
niŐ przeznaczenie podstawowe lub uzupeł-
niajņce ustala siň moŐliwoŌń przebudowy i 
remontu; obowiņzuje zakaz ich rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy. 

8. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŐytkowej przekraczajņcej 100m2; 

2) Usług uciņŐliwych oraz przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, za wyjņtkiem urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej i dróg; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

 

9. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane. 
Ustala siň parametry wydzielanych działek, 
w tym uzyskanych w wyniku scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

1) Minimalny front wydzielanych działek 
budowlanych - 18m, 

2) Powierzchnia wydzielanych działek: mi-
nimum 800m2, maksimum 1500m2, 

3) Minimalny kņt połoŐenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do przyległego pasa drogowego - 70°; 

10. KaŐda wydzielana działka budowlana musi 
mień dostňp do drogi publicznej bezpo-
Ōrednio lub poprzez drogň wewnňtrznņ; 

11. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoŌci 5m i 8,5m od linii rozgraniczajņ-
cych teren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) Na terenie obecnej działki nr 70-36 do-
puszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji budyn-
ku mieszkalnego na granicy z sņsiedniņ 
działkņ nr 70-31/2; 

3) WskaŎniki intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 20% powierzchni działki; 

4) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kņ-
cie nachylenia połaci od 30° do 45°, z 
kalenicami na wysokoŌci maksimum 
10,5 m nad poziom terenu. Kalenice 
główne budynków na działkach przy-
ległych do ulicy 2KDL – równoległe 
do tej ulicy. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,6m 
nad poziom terenu przy wejŌciu do 
budynku; 

b) budynki usługowe, garaŐowe i go-
spodarcze – parterowe, z dachem o 
kņcie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoŌci maksimum 
5m nad poziom terenu. 

12. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 50% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowiń teren biologicz-
nie czynny; 
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13. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Komunalnej 

- lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL, oraz 
poprzez ulicň dojazdowņ oznaczonņ symbo-
lem 3KDD – ulica Rybna, oraz ulicň we-
wnňtrznņ 4KDW; 

14. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych zwiņzanych z funkcjņ terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiņzek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny (wliczajņc w 
to miejsce w garaŐu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiņzek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŐdych  
3 zatrudnionych, 

15. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ od strony 
dróg - o wysokoŌci do 1,6m, jako aŐuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczajņ-
cej tereny, wykonanych z trwałych materia-
łów (z wyłņczeniem prefabrykatów betono-
wych); 

16. KoniecznoŌń zapewnienia dla kaŐdej działki 
miejsca (w linii ogrodzeŊ lub jako osłoniňte, 
zadaszone, z zapewnionņ obsługņ komuni-
kacyjnņ) na pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów; 

17. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 3 MN ustala siň w 
wysokoŌci 20%, 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4 MN - o pow. ok. 0,06ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, o niskim 
wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi pod-
stawowe, garaŐe z maksimum dwoma 
miejscami dla samochodów osobowych, 
budynki gospodarcze, zieleŊ urzņdzona oraz 
sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej; 

3. Lokalizacjň jednego budynku mieszkalnego 
(o maksimum dwóch lokalach mieszkal-
nych) na jednej działce budowlanej. 

4. Funkcja usługowa realizowana moŐe byń w 
budynku mieszkalnym lub obiektach zespo-
lonych z bryłņ budynku mieszkalnego; 

5. Budynki garaŐowe i gospodarcze mogņ byń 
realizowane jako zespolone z bryłņ budynku 
mieszkalnego; 

6. Dla istniejņcego budynku o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem podstawowym ustala siň 
moŐliwoŌń rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy i remontu z zachowaniem ustaleŊ 
niniejszego planu, w tym ustalonych linii 
zabudowy; 

7. Zakaz lokalizowania: 

1) Obiektów usługowych o powierzchni 
uŐytkowej przekraczajņcej 100m2; 

2) Usług uciņŐliwych oraz przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, za wyjņtkiem urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

8. Teren stanowi jednņ działkň budowlanņ; 

9. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoŌci 5m od linii rozgraniczajņcych te-
ren, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) WskaŎniki intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 20% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) budynki mieszkalne - z dachami o kņ-
cie nachylenia połaci od 30° do 45°, z 
kalenicami na wysokoŌci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejŌciu do budynku; 

b) budynki usługowe, garaŐowe i go-
spodarcze – parterowe, z dachem o 
kņcie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoŌci maksimum 
5m nad poziom terenu. 

10. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
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granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 50% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowiń teren biologicz-
nie czynny; 

11. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Wiejskiej - 
dojazdowej, oznaczonej symbolem 3KDD, 
poprzez ulicň wewnňtrznņ 4KDW i ciņg pie-
szo-jezdny 8KX; 

12. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych zwiņzanych z funkcjņ terenu: 

1) Dla działki o funkcji mieszkaniowej obo-
wiņzek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny (wliczajņc w 
to miejsce w garaŐu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiņzek za-
pewnienia jako minimum: 

a) 2 miejsca parkingowe dla usług han-
dlu, 

b) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 10 miejsc konsumpcyjnych 
dla usług gastronomii, 

c) 2 miejsca parkingowe dla usług in-
nych, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŐdych  
3 zatrudnionych, 

13. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ od strony 
dróg - o wysokoŌci do 1,6m, jako aŐuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczajņ-
cej tereny, wykonanych z trwałych materia-
łów (z wyłņczeniem prefabrykatów betono-
wych); 

14. KoniecznoŌń zapewnienia dla działki miej-
sca (w linii ogrodzeŊ lub jako osłoniňte, za-
daszone, z zapewnionņ obsługņ komunika-
cyjnņ) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

15. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu 4 MN ustala siň w 
wysokoŌci 20%, 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U/MN - o pow. ok. 0,08ha, 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe - usługi nie-
uciņŐliwe w tym obiekty handlu detaliczne-
go o powierzchni sprzedaŐy do 200m2 i za-
budowa mieszkaniowa; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – realizacja 
elementów towarzyszņcych, takich jak zie-
leŊ urzņdzona oraz obiekty, sieci i urzņdze-
nia infrastruktury technicznej; 

3. Zakaz lokalizowania: 

1) Zakładów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów; 

2) Tymczasowych obiektów budowlanych; 

3) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

4. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoŌci 5 m od linii rozgraniczajņcych 
teren, zgodnie z rysunkiem planu. Ustala 
siň moŐliwoŌń lokalizacji obiektów bu-
dowlanych na granicy z terenem 2MN; 

2) WskaŎnik intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 40% powierzchni działki; 

3) Gabaryty zabudowy: 

budynek usługowy i mieszkalny – partero-
we, z dachami o kņcie nachylenia połaci do 
45°, z kalenicami na wysokoŌci maksimum 
8 m nad poziom terenu, równoległymi do 
ulicy 2KDL. Poziom posadowienia posadzki 
parteru – maksimum 0,6 m nad poziom te-
renu przy wejŌciu do budynków; 

5. Teren stanowi jednņ działkň budowlanņ; 

6. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 20% powierzchni działki bu-
dowlanej musi stanowiń teren biologicz-
nie czynny; 

7. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Komunalnej 
- lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL, oraz 
ulic dojazdowych – Wiejskiej i Rybnej, 
oznaczonych symbolem 3KDD; 

8. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych zwiņzanych z funkcjņ terenu: 

1) Dla funkcji mieszkaniowej obowiņzek za-
pewnienia minimum 1 miejsca postojo-
wego dla samochodu osobowego (wli-
czajņc w to miejsce w garaŐu); 

2) Dla funkcji usługowych obowiņzek za-
pewnienia jako minimum: 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 122 – 24430 – Poz. 3885 
 

a) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 100m2 pow. uŐytkowej usług 
handlu, 

b) 3 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 100m2 pow. uŐytkowej usług 
innych, 

c) 2 miejsca parkingowe na kaŐde roz-
poczňte 10 miejsc w obiektach ga-
stronomii, 

d) 1 miejsce parkingowe na kaŐdych  
3 zatrudnionych, 

9. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzenia od strony 
dróg - o wysokoŌci do 1,6m, jako aŐurowe-
go, realizowanego w linii rozgraniczajņcej 
tereny, wykonanego z trwałych materiałów 
(z wyłņczeniem prefabrykatów betono-
wych); 

10. KoniecznoŌń zapewnienia na działce miej-
sca (jako osłoniňte, zadaszone, z zapewnio-
nņ obsługņ komunikacyjnņ) na pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów; 

11. KoniecznoŌń uwzglňdnienia przy zagospo-
darowaniu terenu, przebiegajņcego w po-
łudniowej czňŌci terenu, przyłņcza wodo-
ciņgowego; 

12. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu U/MN ustala siň w 
wysokoŌci 20%, 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem PP - o pow. ok. 0,03ha, ustala 
siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe – teren prze-
strzeni publicznej – plac z zieleniņ towarzy-
szņcņ oraz elementami małej architektury; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – realizacja 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych oraz realizacja sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej; 

3. Urzņdzenie ŌcieŐek ruchu pieszego, miejsca 
zabaw małych dzieci oraz lokalizacjň obiek-
tów małej architektury, w szczególnoŌci ła-
wek; 

4. Zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej, 
w tym stacji transformatorowej, z wyłņcze-
niem inwestycji celu publicznego z zakresu 
łņcznoŌci publicznej; 

5. Zagospodarowanie terenu musi umoŐliwiań 
bezpieczne korzystanie osobom niepełno-
sprawnym ruchowo; 

 

6. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem RU - o pow. ok. 3,64ha, ustala 
siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe – obiekty i 
urzņdzenia obsługi produkcji w gospodar-
stwach hodowlanych; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – realizacja 
elementów towarzyszņcych, takich jak zie-
leŊ urzņdzona, drogi wewnňtrzne oraz 
obiekty, sieci i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej; 

3. Utrzymanie istniejņcej zabudowy. Dla ist-
niejņcych budynków o funkcji zgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym lub uzupeł-
niajņcym ustala siň moŐliwoŌń rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontu z za-
chowaniem ustaleŊ niniejszego planu, w 
tym ustalonych linii zabudowy; 

4. WskaŎniki i parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalnņ liniň zabudowy od 
strony ulicy Gostkowskiej i od strony te-
renu MW wyznacza elewacja budynku 
administracyjnego i linia stanowiņca jej 
przedłuŐenie, zgodnie z rysunkiem pla-
nu. Od linii rozgraniczajņcej teren drogi 
5KDW nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 
ustala siň w odległoŌci 40m, a od linii 
rozgraniczajņcej teren ogródków dział-
kowych (poza obszarem objňtym pla-
nem), w odległoŌci 20m, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) WskaŎnik intensywnoŌci zabudowy - 
maksimum 20% powierzchni działki; 

3) Gabaryty budynków: 

a) Budynki administracyjne - z dachami 
o kņcie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoŌci maksimum 
10,5m nad poziom terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejŌciu do budynku; 

b) Budynki gospodarcze - z dachami o 
kņcie nachylenia połaci do 45°, z ka-
lenicami na wysokoŌci maksimum 
11m nad poziom terenu; 

5. Ustala siň zakaz: 

1) Prowadzenia hodowli zwierzņt o obsa-
dzie powyŐej 40 DJP; 
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2) Lokalizacji tymczasowych obiektów bu-
dowlanych; 

3) Lokalizacji w strefie pokazanej na rysun-
ku planu, w sņsiedztwie terenu MW, 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko, z wyłņczeniem 
sieci i urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

4) Składowania jakichkolwiek odpadów; 

6. Teren stanowi jednņ działkň budowlanņ. 
Zakaz podziału terenu; 

7. Zasady ochrony Ōrodowiska: 

1) UciņŐliwe lub szkodliwe oddziaływanie 
lokalizowanych obiektów i funkcji, nie 
moŐe przekraczań parametrów dopusz-
czonych przepisami odrňbnymi, poza 
granicami działki budowlanej, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) Co najmniej 50% powierzchni działki 
musi stanowiń teren biologicznie czynny; 

3) WzdłuŐ granicy terenu od strony sņsied-
niego terenu MW i od strony drogi 
5KDW ustala siň koniecznoŌń wprowa-
dzenia gňstej zieleni Ōrednio wysokiej i 
wysokiej, pełniņcej funkcjň dekoracyjnņ i 
izolacyjnņ; 

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

W granicach strefy ochrony konserwator-
skiej i obserwacji archeologicznej ustala siň 
wymóg działaŊ w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
szczególnoŌci działaŊ w zakresie: 

1) utrzymania historycznego rozplanowa-
nia zabudowy; 

2) rewaloryzacji zabytkowej zabudowy 
(dwa budynki gospodarcze); 

3) lokalizacji i kształtowania bryły nowych 
obiektów; 

4) powiadomienia WKZ o wszelkich plano-
wanych pracach ziemnych; 

5) prowadzenia prac ziemnych pod nadzo-
rem archeologicznym, a w razie potrzeby 
przebadanie metodami archeologiczny-
mi; 

9. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Gostkow-
skiej; 

10. KoniecznoŌń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych w iloŌci zwiņzanej ze specyfikņ 

obiektu, nie mniej niŐ 1 miejsce parkingowe 
na kaŐdych 3 zatrudnionych; 

11. MoŐliwoŌń realizacji ogrodzeŊ od strony 
dróg - o wysokoŌci do 1,6m, jako aŐuro-
wych, realizowanych w linii rozgraniczajņ-
cej tereny, wykonanych z trwałych materia-
łów (z wyłņczeniem prefabrykatów betono-
wych); 

12. KoniecznoŌń zapewnienia na terenie miej-
sca (osłoniňtego, zadaszonego, z zapew-
nionņ obsługņ komunikacyjnņ) na pojemni-
ki do selektywnej zbiórki odpadów; 

13. KoniecznoŌń uwzglňdnienia przy zagospo-
darowaniu terenu, przebiegajņcej w połu-
dniowej czňŌci terenu, napowietrznej elek-
troenergetycznej linii SN 15 kV, wraz ze 
strefņ jej oddziaływania po 5 m na kaŐdņ 
stronň od osi linii. W strefie oddziaływania 
ustala siň zakaz wprowadzania zieleni wy-
sokiej; 

14. Na terenie dopuszcza siň moŐliwoŌń lokali-
zacji stacji transformatorowej SN/nn; 

15. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu RU ustala siň w wy-
sokoŌci 20%, 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 ZN - o pow. ok. 1,79ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zieleŊ natural-
na; 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń prowadzenia na 
terenie dróg wewnňtrznych, ŌcieŐek pieszych, 
rowerowych i dydaktycznych oraz urzņdzeŊ i 
sieci infrastruktury technicznej; 

3. Zakaz lokalizowania: 

1) kubaturowych obiektów budowlanych 
oraz przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrňbnych (z zastrzeŐeniem 
ustaleŊ pkt 2 niniejszego paragrafu); 

2) ogrodzeŊ w odległoŌci mniejszej niŐ 1,5m 
od linii brzegu rzeki Łydyni; 

4. W granicach korytarza ekologicznego rzeki 
Łydyni (o znaczeniu regionalnym), ustala siň: 

1) ochronň i utrzymanie istniejņcych skupisk 
zieleni, zadrzewieŊ oraz ukształtowania 
powierzchni terenu; 

2) utrzymanie naturalnego charakteru ziele-
ni; 

3) ochronň cennych siedlisk roŌlin; 
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5. W granicach zagroŐenia powodziowego o 

prawdopodobieŊstwie 1% (woda stuletnia), 
ustala siň zakaz składowania i gromadzenia 
wszelkich materiałów, (w tym gromadzenia 
Ōcieków, odchodów zwierzňcych i Ōrodków 
chemicznych); 

6. Na terenie strefy ochrony poŌredniej ze-
wnňtrznej, której granicň zaznaczono na ry-
sunku planu, obowiņzujņ poniŐsze zakazy: 

1) lokalizowania cmentarzy i grzebielisk, w 
tym grzebania odpadów poubojowych; 

2) lokalizowania wysypisk, wylewisk odpa-
dów komunalnych i przemysłowych; 

3) lokalizowania przemysłowych ferm ho-
dowli zwierzņt; 

4) lokalizowania nowych ujňń wody bez oce-
ny oddziaływania na istniejņce warunki 
zasilania ujňcia; 

5) lokalizowania inwestycji ocenianych jako 
szczególnie szkodliwe lub mogņce pogor-
szyń stan ujňcia. 

7. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Komunalnej - 
lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL, oraz z 
ciņgu pieszo-jezdnego 8KX, zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami odrňbnymi; 

8. Co najmniej 90% powierzchni terenu musi 
stanowiń teren biologicznie czynny; 

9. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2 ZN - o pow. ok. 4,70ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zieleŊ natu-
ralna; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce – trwałe rolni-
cze uŐytki zielone; 

3. Dopuszcza siň moŐliwoŌń prowadzenia na 
terenie dróg wewnňtrznych, ŌcieŐek pie-
szych, rowerowych i dydaktycznych oraz 
urzņdzeŊ i sieci infrastruktury technicznej; 

4. Zakaz lokalizowania: 

1) kubaturowych obiektów budowlanych 
oraz przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w rozumie-
niu przepisów odrňbnych (z zastrzeŐe-
niem ustaleŊ pkt 3 niniejszego paragra-
fu); 

 

2) ogrodzeŊ w odległoŌci mniejszej niŐ 
1,5m od linii brzegu rzeki Łydyni; 

5. W granicach korytarza ekologicznego rzeki 
Łydyni (o znaczeniu regionalnym), ustala 
siň: 

1) ochronň i utrzymanie istniejņcych sku-
pisk zieleni, zadrzewieŊ oraz ukształto-
wania powierzchni terenu; 

2) utrzymanie naturalnego charakteru zie-
leni; 

3) ochronň cennych siedlisk roŌlin; 

6. W granicach zagroŐenia powodziowego o 
prawdopodobieŊstwie 1% (woda stuletnia), 
ustala siň zakaz składowania i gromadzenia 
wszelkich materiałów (w tym gromadzenia 
Ōcieków, odchodów zwierzňcych i Ōrodków 
chemicznych); 

7. W granicach strefy ochrony konserwator-
skiej i obserwacji archeologicznej ustala siň 
wymóg działaŊ w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, w 
szczególnoŌci działaŊ w zakresie: 

1) utrzymania historycznego rozplanowa-
nia zabudowy; 

2) rewaloryzacji zabytkowej zabudowy 
(dwa budynki gospodarcze) i parku; 

3) lokalizacji i kształtowania bryły nowych 
obiektów; 

4) powiadomienia WKZ o wszelkich plano-
wanych pracach ziemnych; 

5) prowadzenia prac ziemnych pod nadzo-
rem archeologicznym, a w razie potrzeby 
przebadanie metodami archeologiczny-
mi; 

8. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Komunalnej 
- lokalnej, oznaczonej symbolem 2KDL i 
Wiejskiej – dojazdowej, oznaczonej symbo-
lem 3KDD, poprzez drogň wewnňtrznņ 
4KDW i ciņg pieszo-jezdny 8KX, oraz po-
przez teren RU, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami odrňbnymi; 

9. Co najmniej 90% powierzchni terenu musi 
stanowiń teren biologicznie czynny; 

10. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procen-
towej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņ-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZP - o pow. ok. 1,17ha, ustala 
siň: 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 122 – 24433 – Poz. 3885 
 
1. Przeznaczenie podstawowe – zieleŊ urzņdzo-

na, parkowa, stanowiņca element dawnego 
zespołu dworskiego; 

2. Dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji elemen-
tów małej architektury oraz prowadzenia sie-
ci infrastruktury technicznej (z zastrzeŐeniem 
pkt. 4 niniejszego paragrafu); 

3. Zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów 
budowlanych z wyłņczeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej; 

4. Wszelkie działania na terenie parku muszņ 
byń prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, w szczegól-
noŌci działania w zakresie rewaloryzacji par-
ku; 

5. KoniecznoŌń powiadomienia WKZ o wszel-
kich planowanych pracach ziemnych; 

6. Prowadzenie prac ziemnych po uzyskaniu 
zezwolenia WKZ, pod nadzorem archeolo-
gicznym, a w razie potrzeby badania meto-
dami archeologicznymi; 

7. Obsługň komunikacyjnņ z ulicy Gostkowskiej 
– zbiorczej, oznaczonej symbolem 1KDZ, z 
ulicy Komunalnej – lokalnej, oznaczonej 
symbolem 2KDL, oraz poprzez teren RU, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami od-
rňbnymi; 

8. Co najmniej 90% powierzchni terenu musi 
stanowiń teren biologicznie czynny; 

9. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

§ 21. Dla terenów dróg publicznych (ulic) 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie - urzņdzenie dróg publicznych; 

2. MoŐliwoŌń poprowadzenia w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych dróg, elementów infra-
struktury technicznej, które nie bňdņ stano-
wiń zagroŐenia bezpieczeŊstwa ruchu dro-
gowego (w tym oŌwietlenia ulicznego oraz 
hydrantów przeciwpoŐarowych); 

3. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic (jezdni i chodników) w spo-
sób umoŐliwiajņcy bezpieczne korzystanie 
osobom niepełnosprawnym ruchowo; 

4. Docelowo wyposaŐenie w kanalizacjň desz-
czowņ; 

5. Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala 
siň koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (sieci 
elektroenergetycznych, sieci wodociņgowej, 
linii telekomunikacyjnej itp.). Wszelkie dzia-
łania z nimi zwiņzane naleŐy wykonywań w 
porozumieniu i na zasadach ustalonych z 
właŌciwym zarzņdcņ sieci; 

6. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ - o pow. ok. 0,22ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie terenu – ulica zbiorcza jedno-
jezdniowa klasy Z (ulica Gostkowska) o sze-
rokoŌci w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
ze stanem istniejņcym ok. 14,5m i 17,5m. Po-
szerzenie terenu ulicy w rejonie terenów ZP i 
RU, zgodnie z uŐytkowaniem – wg rysunku 
planu; 

2. MoŐliwoŌń realizacji ciņgów pieszych i Ōcie-
Őek rowerowych lub pieszo-rowerowych; 

3. Ulica powinna umoŐliwiań prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z moŐliwoŌciņ lokalizacji 
przystanków wyłņcznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
do ulicy Gostkowskiej – utrzymanie istniejņ-
cych wjazdów; 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2KDL - o pow. ok. 0,38ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie terenu – utrzymanie i urzņdze-
nie drogi publicznej - ulica Komunalna (ulica 
lokalna jednojezdniowa klasy L); 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoŌci umoŐ-
liwiajņcej uzyskanie docelowo szerokoŌci 
12m w liniach rozgraniczajņcych na realizacjň 
ulicy - jezdni wraz z chodnikami ruchu pie-
szego, ŌcieŐkņ rowerowņ lub pieszo-
rowerowņ. Liniň rozgraniczajņcņ, poszerzo-
nego teren 2KDL ustala siň w stosunku do 
dotychczasowej granicy terenu ulicy Komu-
nalnej, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) od strony terenu 1ZN - w odległoŌci ok. 
4m; 

2) od strony terenu 1MN - w odległoŌci ok. 
2,6 do 4,6m; 

3) od strony terenu U/MN – w odległoŌci ok. 
1,8 do 3,8m; 
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4) od strony terenu 3MN – w odległoŌci ok. 2 
do 4m; 

3. Ulica powinna umoŐliwiań docelowo prowa-
dzenie komunikacji zbiorowej, z moŐliwoŌciņ 
lokalizacji przystanków wyłņcznie w zatokach 
przyjezdniowych; 

4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoŌrednia; 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3KDD - o pow. ok. 0,20ha, 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu – utrzymanie i urzņdze-
nie drogi publicznej – ulica Wiejska i ulica 
Rybna (ulica dojazdowa jednojezdniowa kla-
sy D); 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoŌci umoŐ-
liwiajņcej uzyskanie docelowo szerokoŌci 8 m 
w liniach rozgraniczajņcych (zgodnie z rysun-
kiem planu) na realizacjň ulicy - jezdni wraz z 
ciņgiem pieszym lub pieszo-rowerowym. Li-
niň rozgraniczajņcņ teren 3KDD, przy posze-
rzaniu ulicy Rybnej, w stosunku do dotych-
czasowej granicy terenu tej ulicy, ustala siň w 
odległoŌci ok. 4m od strony terenu 3MN; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoŌrednia; 

§ 25. Dla terenów dróg (ulic) wewnňtrznych 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie - na urzņdzenie dróg (ulic) 
wewnňtrznych; 

2. Minimalnņ szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg wewnňtrznych, ustala siň na 8 

m. Dopuszcza siň zmniejszenie tej szerokoŌci do 
5m dla dróg istniejņcych oraz jeŌli droga 
wewnňtrzna stanowi dojazd do max. 3 dzia-
łek budowlanych; 

3. MoŐliwoŌń poprowadzenia w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych dróg, elementów infra-
struktury technicznej, które nie bňdņ stano-
wiń zagroŐenia bezpieczeŊstwa ruchu dro-
gowego (w tym oŌwietlenia ulicznego oraz 
hydrantów przeciwpoŐarowych); 

4. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic (jezdni i chodników) w spo-
sób umoŐliwiajņcy bezpieczne korzystanie 
osobom niepełnosprawnym ruchowo; 

5. Docelowo wyposaŐenie w kanalizacjň desz-
czowņ; 

6. Przy zagospodarowaniu terenów dróg ustala 
siň koniecznoŌń uwzglňdnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (sieci 
elektroenergetycznych, sieci wodociņgowej, 
linii telekomunikacyjnej itp.). Wszelkie dzia-

łania z nimi zwiņzane naleŐy wykonywań w 
porozumieniu i na zasadach ustalonych z 
właŌciwym zarzņdcņ sieci; 

7. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4KDW, o pow. ok. 0,07ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie terenu – urzņdzenie wyzna-
czonej drogi wewnňtrznej o szerokoŌci 
zmiennej, zgodnie ze stanem istniejņcym; 

2. Wyznaczenie placu manewrowego, stano-
wiņcego zakoŊczenie drogi, na dotychczaso-
wej działce nr 70-24/6; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoŌrednia; 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5KDW, o pow. ok. 0,11ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie terenu – urzņdzenie wyzna-
czonej drogi wewnňtrznej o szerokoŌci ok. 
5,5m w liniach rozgraniczajņcych, stanowiņ-
cej dojazd do ogródków działkowych zlokali-
zowanych poza obszarem objňtym planem, 
zgodnie ze stanem istniejņcym; 

2. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoŌrednia; 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6KDW, o pow. ok. 0,04ha, usta-
la siň: 

1. Przeznaczenie terenu – urzņdzenie drogi we-
wnňtrznej o szerokoŌci 8m w liniach rozgra-
niczajņcych; 

2. Wyznaczenie placu manewrowego 10 x 10m, 
stanowiņcego zakoŊczenie drogi, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
– bezpoŌrednia; 

§ 29. Dla terenu ciņgu pieszo – jezdnego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX, 
o pow. ok. 0,08ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu – urzņdzenie wyzna-
czonego ciņgu pieszo-jezdnego o szerokoŌci 
min. 6 m w liniach rozgraniczajņcych, zakoŊ-
czonego poszerzeniem manewrowym dla 
samochodów osobowych; 

2. MoŐliwoŌń poprowadzenia w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych teren, elementów infra-
struktury technicznej; 
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3. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 

jednoprzestrzennej nawierzchni w sposób 
umoŐliwiajņcy bezpieczne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
w zakresie ruchu pieszego i rowerowego – 
bezpoŌrednia. Dopuszcza siň ruch kołowy do 
obsługi przyległych działek zabudowy miesz-
kaniowej 1MN, zgodnie ze stanem istniejņ-
cym; 

5. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 30. Dla terenu ciņgu pieszo – jezdnego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KX, 
o pow. ok. 0,04ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu – urzņdzenie wyzna-
czonego ciņgu pieszo-jezdnego o szerokoŌci 
min. 6m w liniach rozgraniczajņcych; 

2. MoŐliwoŌń poprowadzenia w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych teren, elementów infra-
struktury technicznej; 

3. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
jednoprzestrzennej nawierzchni w sposób 
umoŐliwiajņcy bezpieczne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

4. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
w zakresie ruchu pieszego i rowerowego – 
bezpoŌrednia. Dopuszcza siň ruch kołowy do 
obsługi przyległych działek zabudowy miesz-
kaniowej 1MN i 4MN, terenów 1ZN i 2ZN, 
oraz terenu rzeki Łydyni, znajdujņcego siň 
poza obszarem objňtym planem, zgodnie ze 
stanem istniejņcym; 

5. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z 
art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 31. W oparciu o sieci istniejņce i projekto-
wane ustala siň zasady wyposaŐenia terenu w 
sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej: 

1. Docelowe wyposaŐenie terenu w sieci: 

1) wodociņgowņ, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) kanalizacji deszczowej, 

4) elektroenergetycznņ, 

 

5) gazowņ, 

6) telekomunikacyjnņ. 

2. Budowň nowych sieci i urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej oraz utrzymanie istniejņce-
go uzbrojenia terenu, z moŐliwoŌciņ jego 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy 
przy zachowaniu obowiņzujņcych przepi-
sów odrňbnych; 

3. Utrzymanie istniejņcych, napowietrznych 
linii elektroenergetycznych SN 15kV, prze-
biegajņcych przez teren objňty planem, ze 
strefņ oddziaływania po 5m na kaŐdņ stronň 
od osi linii. W strefie oddziaływania tych li-
nii ustala siň zakaz lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na pobyt stały ludzi, a loka-
lizacjň innych obiektów naleŐy prowadziń w 
porozumieniu z zarzņdcņ sieci. Ustala siň 
moŐliwoŌń przebudowy linii na kablowe w 
terenach zabudowy mieszkaniowej. 

4. Realizacja sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej musi wyprzedzań lub byń pro-
wadzona równoczeŌnie z realizacjņ zabu-
dowy i zagospodarowania terenu; 

5. Planowane sieci infrastruktury technicznej 
naleŐy wykonywań jako podziemne, od ist-
niejņcych w sņsiedztwie sieci, w granicach 
linii rozgraniczajņcych ulic, w uzgodnieniu z 
właŌciwym zarzņdcņ drogi i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu oraz 
przepisów odrňbnych. W szczególnych 
przypadkach dopuszcza siň sytuowanie 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej na ca-
łym obszarze objňtym planem – po uprzed-
nim uzyskaniu zgody i na warunkach usta-
lonych z właŌcicielem gruntu; 

6. Realizacja poszczególnych urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej powinna byń poprze-
dzona wykonaniem kompleksowego projek-
tu technicznego uwzglňdniajņcego wyma-
gane wzajemne odległoŌci miňdzy sieciami, 
elementami wyposaŐenia ulic (m.in. prze-
widziane w planie urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, nawierzchnie, chodniki, oŌwie-
tlenie); 

7. W przypadku kolizji istniejņcych urzņdzeŊ 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia te-
renów z planowanym zagospodarowaniem, 
dopuszcza siň moŐliwoŌń ich przebudowy i 
rozbudowy w uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych z właŌciwym zarzņdcņ sieci i 
urzņdzeŊ; 

8. Zaopatrzenie w wodň (w tym takŐe dla ce-
lów przeciwpoŐarowych) z istniejņcej miej-
skiej sieci wodociņgowej przebiegajņcej 
wzdłuŐ istniejņcych ulic oraz z planowanej 
sieci wzdłuŐ przewidzianych do realizacji 
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ulic lokalnych i dojazdowych, na warunkach 
ustalonych z zarzņdca sieci. KaŐda działka 
powinna posiadań przyłņcze wodociņgowe 
umoŐliwiajņce pobór wody zgodny z funk-
cjņ i sposobem zagospodarowania działki; 

9. Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych po-
przez zbiorczņ sień kanalizacji sanitarnej re-
alizowanņ wzdłuŐ istniejņcych i planowa-
nych ulic do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Gostkowskiej i do oczysz-
czalni Ōcieków, na warunkach ustalonych z 
zarzņdcņ sieci. Do chwili realizacji sieci ka-
nalizacyjnej, jako rozwiņzanie tymczasowe, 
dopuszcza siň moŐliwoŌń odprowadzania 
Ōcieków sanitarnych do bezodpływowych, 
szczelnych, okresowo opróŐnianych zbior-
ników. Z chwilņ wybudowania sieci kanali-
zacyjnej, ustala siň obowiņzek odprowa-
dzania do niej Ōcieków sanitarnych oraz za-
kaz funkcjonowania bezodpływowych 
zbiorników Ōcieków; 

10. Odprowadzenie wód opadowych - wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych na 
terenach zabudowanych oraz z terenów ulic 
naleŐy odprowadziń do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, na warunkach usta-
lonych z zarzņdca sieci lub zagospodarowań 
we własnym zakresie, zgodnie z obowiņzu-
jņcymi przepisami odrňbnymi. Na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza siň powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych do gruntu w grani-
cach własnej działki budowlanej; 

11. Gospodarka odpadami – koniecznoŌń se-
gregacji odpadów w ramach poszczegól-
nych działek (naleŐy przewidzień miejsca na 
selektywnņ zbiórkň odpadów) oraz zorgani-
zowany ich wywóz na spełniajņce wymogi 
ochrony Ōrodowiska składowisko, w sposób 
zgodny z przepisami odrňbnymi na zasa-
dach okreŌlonych indywidualnie przez 
miejskie słuŐby komunalne. Prowadzenie 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
zgodnie z zatwierdzonym programem go-
spodarki odpadami niebezpiecznymi; 

12. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ oraz 
oŌwietlenie ulic i ciņgów pieszo – jezdnych 
poprzez elektroenergetycznņ sień kablowņ, 
zasilanņ z istniejņcych stacji transformato-
rowych, zgodnie z indywidualnymi warun-
kami właŌciwego zarzņdcy sieci, z zacho-
waniem zasad: 

1) Poprowadzenie planowanych sieci ni-
skiego napiňcia NN w liniach rozgrani-
czajņcych ulice (w porozumieniu z wła-
Ōciwym zarzņdcņ drogi) z zastrzeŐeniem 
ustaleŊ ust. 4; 

2) Zasilanie obiektów odbywań siň bňdzie 
poprzez złņcza kablowe z układami po-
miarowymi umieszczonymi w granicach 
działki; 

13. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci miejskiej 
w ulicy Gostkowskiej poprzez rozbudowň 
istniejņcego systemu gazociņgów na zasa-
dach ustalonych z zarzņdcņ ww. sieci; 

14. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
Ŏródeł, z zastosowaniem wysokospraw-
nych, proekologicznych rozwiņzaŊ; 

15. Zabezpieczenie w łņcza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez róŐnych ope-
ratorów - poprzez sień kablowņ jako rozwiņ-
zanie docelowe i na zasadach ustalonych z 
właŌciwym zarzņdcņ sieci. 

Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

§ 32. Zachowujņ waŐnoŌń decyzje o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wydane przed uchwaleniem niniejszego planu, 
niesprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza siň Pre-
zydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 34. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Ciechanów: 

Mariusz Stawicki 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 97/IX/2011 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) okreŌla sie sposób rozpatrzenia uwag do 
projektu planu. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Wykaz dotyczy: projektu planu miejscowego „WIEJSKA” w Ciechanowie. 
 

Termin wyłoŐenia: 10 marca 2010r. – 2 kwietnia 2010r., termin wnoszenia uwag: do 19 kwietnia 2010r. 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Prezydenta Miasta  
w sprawie rozstrzygniňcia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miasta 
załņcznik do uchwały nr 97/IX/2011  

z dnia 30.06.2011r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1. 22.03.2010r. Mazowieckie Centrum 
Hodowli i Rozrodu 
Zwierzņt Sp. z o.o. w 
Łowiczu – Zakład w 
Ciechanowie  
 ul. Gostkowska 94  
 06-400 Ciechanów 

Z uwagi na planowanņ rozbudowň budynku inwentarskiego o 
laboratorium wnioskuje siň o moŐliwoŌń zmiany wyznaczonej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, która w projekcie planu 
pokrywa siň z liniņ szczytowņ budynku inwentarskiego. 

Działka nr 1152/1  
 ul. Gostkowska 

RU uwaga 
uwzglňdniona  

-- uwaga 
uwzglňdniona  

-- -- 

2. 06.04.2010r. Sławomir 
Petrykowski  
 ul. Wiejska 21  
 06-400 Ciechanów 

Z uwagi na fakt, iŐ w projekcie planu wiňksza czeŌń działki 
została przewidziana pod ulicň dojazdowņ 2KDD natomiast 
pozostała czeŌń (wņski pasek) pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ właŌciciel działki wnioskuje aby cała działka 
była ujňta w planie pod drogň dojazdowņ. 

Działka nr 36  
 ul. Komunalna 

3MN  
4MN  
2KDD 

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

Z uwagi na zmianň 
projektu planu w tym 
fragmencie polegajņcej 
na likwidacji drogi 2KDD. 

3. 13.04.2010r. Magdalena RóŐ-
Nowak  
 ul. Sikorskiego 14/27  
 06-400 Ciechanów 

Projekt planu ogranicza w drastyczny sposób moŐliwoŌń 
zagospodarowania działki i jej podział na mniejsze. Utworzenie 
na działce nr 12/1 terenu zieleni naturalnej (1ZN) znacznie 
obniŐa jej wartoŌń rynkowņ. Utworzenie korytarza 
ekologicznego doliny rzeki Łydyni jest niezgodne ze stanem 
faktycznym.  
 Ponadto projekt planu przedstawia niezgodny ze stanem 
faktycznym podział działki na dwie o numerach: 12/3 oraz 12/4. 

Działka nr 12/1  
 ul. Wiejska 

1ZN  
1MN 

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

Projekt planu nie jest 
sprzeczny z wydanņ 
wczeŌniej decyzjņ o 
warunkach zabudowy  
 – uŌciŌla moŐliwoŌń 
lokalizacji budynku i daje 
moŐliwoŌń wybudowania 
kilku budynków, przy 
uwzglňdnieniu korytarza 
ekologicznego. 

4. 13.04.2010r. Małgorzata Górska  
 ul. Komunalna 8  
 06-400 Ciechanów 

1. Wniosek o zmianň przeznaczenia działki nr 23 z 2 ZN na 
teren budowlany i wyznaczeniu na jego terenie dwóch działek 
z dostňpem do 1KDW i 2KX. Zakaz lokalizowania ogrodzeŊ w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 3 mod linii rozgraniczajņcej teren 
od rzeki Łydyni ogranicza prawo właŌciciela do swobodnego 
korzystania z nieruchomoŌci – linia rozgraniczajņca winna 
odpowiadań lokalizacji ogrodzeŊ. 

Działka nr 23  
 ul. Rybna  
 

2ZN --  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

Brak podstaw do 
uwzglňdnienia z powodu 
warunków fizjograficz-
nych i zasiňgu korytarza 
ekologicznego doliny 
rzeki Łydyni. 

2. Na terenie przewidzianym pod poszerzenie istniejņcego 
układu komunikacyjnego 2KDD znajdujņ siň ogrodzenie, dwa 
zbiorniki bezodpływowe, silos na kiszonki, piwnica i budynek 
inwentarski, stodoła z garaŐem na maszyny rolnicze. W czňŌci 
tekstowej planu winien znaleŎń jednoznaczny zapis o 
wyburzeniu obiektów budowlanych znajdujņcych siň w liniach 
rozgraniczajņcych ciņgu komunikacyjnego 2 KDD. 

Działka nr 33  
 ul. Komunalna 

3MN  
2KDD 

uwaga 
czňŌciowo 
uwzglňdniona  

uwaga 
czňŌciowo 
nieuwzglňdniona  

uwaga 
czňŌciowo 
uwzglňdniona  

uwaga czňŌciowo 
nieuwzglňdniona  

CzeŌń uwagi nie 
uwzglňdniona z powodu 
likwidacji 2KDD – 
konieczne poszerzenie 
terenu ulicy Rybnej 
przynajmniej do 
parametrów najniŐszej 
klasy drogi publicznej. 

5. 16.04.2010r. Maria Chmielewska  
 ul. Komunalna 6a  
 06-400 Ciechanów 

Wniosek o usuniňcie planowanej drogi dojazdowej 2KDD przez 
działkň 34/2. WłaŌciciel działki nie jest zainteresowany 
podziałem na działki budowlane. W przyszłoŌci planuje jednak 
budowň budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Działka nr 34/2  
 ul. Komunalna 

3MN  
4MN  
2KDD 

uwaga 
uwzglňdniona  

-- uwaga 
uwzglňdniona  

-- -- 

 
Termin ponownego wyłoŐenia: 8 lipca 2010r. – 6 sierpnia 2010r., termin wnoszenia uwag:  
do 27 sierpnia 2010r. 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Prezydenta Miasta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miasta 
załņcznik do uchwały nr 97/IX/2011  

z dnia 30.06.2011r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1. 26.08.2010r. Janina 
Niesłuchowska  
 ul. Rybna 1  
 06-400 Ciechanów 

1. Brak zgody na przeznaczenie czňŌci terenu działki nr 28 na 
poszerzenie terenu ulicy Komunalnej. 

Działka nr 28  
 ul. Komunalna 

U --  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

-- 

2. Brak zgody na przeznaczenie działki nr 28 wyłņcznie na cele 
usługowe – proponowana funkcja terenu to zabudowa 
mieszkalno-usługowa. 

Działka nr 28  
 ul. Komunalna 

U uwaga 
uwzglňdniona  

-- uwaga 
uwzglňdniona  

-- -- 

2. 26.08.2010r. Małgorzata Górska  
 ul. Komunalna 8  
 06-400 Ciechanów 

1. Wniosek o zmianň przeznaczenia działki nr 23 z 2 ZN na teren 
budowlany i wyznaczeniu na jego terenie dwóch działek z 
dostňpem do 1KDW i 2KX. 

Działka nr 23  
 ul. Rybna 

2ZN --  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

Z powodu warunków 
fizjograficznych i zasiňgu 
korytarza ekologicznego 
doliny rzeki Łydyni oraz 
zapisanego w Studium 
moŐliwego zakresu 
działaŊ na terenie 
„korytarza” – brak 
moŐliwoŌci zabudowy. 

2. Zakaz lokalizowania ogrodzeŊ w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
3m od linii rozgraniczajņcej teren od rzeki Łydyni ogranicza 
prawo właŌciciela do swobodnego korzystania z nieruchomoŌci 
– linia rozgraniczajņca winna odpowiadań lokalizacji ogrodzeŊ. 

Działka nr 23  
 ul. Rybna 

2ZN uwaga 
uwzglňdniona  

-- uwaga 
uwzglňdniona  

-- -- 

3. Na terenie przewidzianym pod poszerzenie istniejņcego 
układu komunikacyjnego 1KDD znajdujņ siň ogrodzenie, dwa 
zbiorniki bezodpływowe, silos na kiszonki, piwnica  
 i budynek inwentarski. Poszerzenie terenu ulicy do 10m 
zmniejszy powierzchniň podwórka i utrudni manewrowanie 
sprzňtu rolniczego. Wnioskuje siň o zmniejszenie szerokoŌci 
terenu ulicy do 8m. 

Działka nr 33  
 ul. Komunalna 

3MN  
1KDD 

uwaga 
uwzglňdniona  

--  uwaga 
uwzglňdniona  

--  -- 

3. 27.08.2010r. Kazimierz  
 i Stanisława 
StňpieŊ  
 ul. Rybna 4  
 06-400 Ciechanów 

Sprzeciw przeciwko przeznaczeniu czňŌci zabudowanej działki o 
pow. 186 m2, nr 29/2  
 na poszerzenie terenu ulicy Rybnej – 1KDD. 

Działka nr 29/2  
 ul. Rybna 

3MN  
1KDD 

uwaga 
uwzglňdniona  

-- uwaga 
uwzglňdniona  

-- -- 

4. 27.08.2010r. Wanda i Józef  
Marczewscy  
 ul. Rybna 6  
 06-400 Ciechanów 

Sprzeciw przeciwko przeznaczeniu czňŌci zabudowanej działki o 
pow. 893 m2, nr 29/1  
 na poszerzenie terenu ulicy Rybnej – 1KDD. 

Działka nr 29/1  
 ul. Rybna 

3MN  
1KDD 

uwaga 
uwzglňdniona  

-- uwaga 
uwzglňdniona  

-- -- 
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Termin kolejnego wyłoŐenia: 15 paŎdziernika 2010r. – 17 listopada 2010r., termin wnoszenia uwag: 
do 8 grudnia 2010r. 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Prezydenta Miasta 
w sprawie rozstrzygniňcia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miasta 
załņcznik do uchwały nr 97/IX/2011  

z dnia 30.06.2011r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1. 26.12.2010r. Janina 
Niesłuchowska  
 ul. Rybna 1  
 06-400 Ciechanów  
Adres korespon-
dencyjny:  
 ul. Gwardii 
Ludowej 4/34  
 06-400 Ciechanów 

WłaŌciciel działki nie wyraŐa zgody na przeznaczenie czňŌci 
terenu działki nr 28 na poszerzenie terenu ulicy Komunalnej.  
 
 Wniosek o wykupienie działki nr 28 przez Gminň Miejskņ 
Ciechanów w zwiņzku z ustaleniami w/w projektu planu dot. 
poszerzenia ul. Komunalnej kosztem działki. 

Działka nr 28  
 ul. Komunalna 

U --  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

Zgodnie z art. 36 ust. 1 
odszkodowania za 
poniesionņ rzeczywistņ 
szkodň albo wykupienia 
nieruchomoŌci lub jej 
czňŌci moŐe nastņpiń 
dopiero po uchwaleniu 
planu miejscowego. 

2. 08.12.2010r. Magdalena RóŐ-
Nowak  
 ul. Sikorskiego 
14/27  
 06-400 Ciechanów  
 Adres 
korespondencyjny:  
 skr. poczt. 131  
 06-400 Ciechanów 

WłaŌciciel działki nie wyraŐa zgody na uchwalenie w/w projektu 
planu w proponowanym kształcie poniewaŐ narusza on prawo 
własnoŌci oraz prawo do dysponowania własnoŌciņ. Nie 
uwzglňdnia decyzji o warunkach zabudowy (nr 25/2008 z 
19.03.2008r.)  
 WłaŌciciel podtrzymuje stanowisko zawarte w uwagach 
złoŐonych w dniu 13.04.2010r. 

Działka nr 12/1  
 ul. Wiejska 

1ZN  
1MN 

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

--  uwaga 
nieuwzglňdniona  

Projekt planu nie jest 
sprzeczny z wydanņ 
wczeŌniej decyzjņ o 
warunkach zabudowy  
 – uŌciŌla moŐliwoŌń 
lokalizacji budynku i daje 
moŐliwoŌń wybudowania 
kilku budynków, przy 
uwzglňdnieniu korytarza 
ekologicznego. 

Przewodniczņcy Rady: 
Mariusz Stawicki 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 97/IX/2011 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) okreŌla siň sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w w/w planie, naleŐņcych do zadaŊ własnych 
gminy. 

§ 1.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1519 z póŎn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŐy do zadaŊ 
własnych gminy. W szczególnoŌci zadania własne obejmujņ sprawy: 

a) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, 

b) wodociņgów i zaopatrzenia w wodň, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Ōcieków komunalnych, 
utrzymania czystoŌci i porzņdku oraz urzņdzeŊ sanitarnych, wysypisk unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiň elektrycznņ cieplnņ oraz gaz 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

a) planowane drogi publiczne wraz z kanalizacjņ deszczowņ i oŌwietleniem, 

b) planowanņ infrastrukturň technicznņ: sieci: wodociņgowņ, gazowņ, kanalizacji sanitarnej, telekomuni-
kacyjnņ, kablowņ sień energetycznņ - w liniach rozgraniczajņcych planowanych dróg. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1 pkt 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, w tym .in. ustawņ 
Prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, ustawņ samorzņdzie gminnym, ustawņ Pra-
wo ochrony Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postňpem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonņ w art. 3 pkt 
10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŎn. zm.), o 
ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizo-
wane bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z póŎniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
§ 1 pkt 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 3.1. Zadania w zakresie budowy dróg wraz z sieciņ kanalizacji deszczowej i oŌwietleniem finanso-
wane bňdņ z budŐetu miasta lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji sanitarnej finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póŎn. zm), ze Ōrodków własnych i zewnňtrznych Zakładu 
Wodociņgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie w oparciu o uchwalone przez Radň Miasta wielolet-
nie plany rozwoju i modernizacji urzņdzeŊ wodociņgowo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez bu-
dŐet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych, gazowych oraz cieplnych finansowane bňdņ na 
podstawie art. 7 ust. 4 i 5 w/w ustawy Prawo energetyczne oraz na zasadach okreŌlonych w „ZałoŐe-
niach do planu zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe miasta Ciechanów” uchwa-
lonych przez Radň Miasta Ciechanów w dniu 21 lutego 2001r. – uchwała nr 8/II/2001. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Mariusz Stawicki 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr 97/IX/2011 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) stwierdza siň zgodnoŌń planu z ustaleniami 
Studium. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA” jest zgodny z uchwałņ Rady Miasta 
Ciechanów nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów”. 

Przewodniczņcy Rady: 
Mariusz Stawicki 
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UCHWAŁA Nr 98/IX/2011 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz 
art. 33 ust. 2 w zwiņzku z art. 26, 27 ust. 1, 33  
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece 
nad dzieńmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 
235), Rada Miasta Ciechanów uchwala, co na-
stňpuje:  

 

§ 1. Ustala siň wysokoŌń opłaty za wpis do re-
jestru Őłobków i klubów dzieciňcych, prowadzņ-
cych działalnoŌń na terenie gminy Miejskiej Cie-
chanów w wysokoŌci 50zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Ciechanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta Ciechanów: 

Mariusz Stawicki 
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