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2) sprawdzanie dowodów stwierdzających 
uiszczenie opłaty za parkowanie (bilet 
parkingowy, dokonanie opłaty przy uďyciu 
systemu płatnoċci mobilnych, opłata 
abonamentowa, opłata zryczałtowana), 

3) sprawdzanie uprawnieĉ do bezpłatnego 
postoju pojazdów samochodowych w 
SPPN, 

4) wypisywanie na terenie SPPN wezwaĉ do 
uiszczenia opłaty dodatkowej za parko-
wanie pojazdów samochodowych bez 
wniesienia opłaty i ponad opłacony czas 
oraz umieszczanie ich za wycieraczką 
pojazdu samochodowego, 

5) zgłaszanie Straďy Miejskiej lub Policji 
wszelkich nieprawidłowoċci związanych z 
postojem pojazdów samochodowych oraz 
zajmowaniem pasa drogowego w SPPN, 

6) zgłaszanie nieprawidłowoċci związanych z 
oznakowaniem pionowym ulic w SPPN do 
BSPPN. 

3. Kontrolerzy SPPN nie pobierają ďadnych 
opłat i nie prowadzą sprzedaďy opłat 
abonamentowych i zryczałtowanych. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania 
SPPN naleďy składać w BSPPN. 
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UCHWAŁA Nr 166/XV/2011 

RADY MIASTA OSTROŁĘKI 

z dnia 27 pačdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostek strukturalnych  
MNU 4c i MNU 4d rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce  

dla części jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), w 
związku z uchwałą nr 325/XLIV/2009 Rady Mia-
sta Ostrołćki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu „Ċródmieċcie Płd. – Goworowska” w 
Ostrołćce dla czćċci jednostek strukturalnych 
MNU 4c i MNU 4d, Rada Miasta Ostrołćki, 
stwierdziwszy zgodnoċć z ustaleniami Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostrołćki, przyjćtym 
uchwałą nr 567/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 24 czerwca 2010r., uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
„Ċródmieċcie Płd. – Goworowska”, uchwalone-
go uchwałą nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostro-
łćki z dnia 25 pačdziernika 2007r., która obejmu-
je czćċć terenów oznaczonych jako MNU 4c  
i MNU 4d – działki nr ewid. 50255/3, 50255/5, 
50255/6, 50255/7, 50255/8, 50255/9, 50255/10, 

50255/11, 50255/12, 50255/13, 50255/14, 
50255/15, 50256/1, 50256/2, 50256/3, 50256/4, 
50256/5, 50256/6, 50256/7, 50256/8, 50256/9, 
50256/10, 50256/11 i 50256/12. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 1, pokazano na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik gra-
ficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, stanowiące załącznik 
nr 3. 

4. Przedmiotem planu są ustalenia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w art. 15 ust. 2 i ust. 3 
pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

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

1) rysunku planu– naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały, 
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2) przepisach szczególnych lub odrćbnych- 

naleďy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

3) jednostce terenowej– naleďy przez to rozu-
mieć teren o okreċlonym przeznaczeniu lub 
o odrćbnych zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, 

4) przeznaczeniu podstawowym– naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie jednostki tere-
nowej, wynikające z funkcji tej jednostki, 

5) maksymalnym wskačniku powierzchni za-
budowanej– naleďy przez to rozumieć naj-
wićkszą nieprzekraczalną wartoċć stosunku 
łącznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków istniejących i projektowanych na 
działce do powierzchni tej działki, 

6) urządzeniach infrastruktury technicznej– 
naleďy przez to rozumieć zlokalizowane pod 
ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewody i 
urządzenia sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomuni-
kacyjnej, z wyłączeniem przyłączy do bu-
dynków, 

7) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej– naleďy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną powierzchnić te-
renu biologicznie czynnego (zdefiniowane-
go w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie) na dział-
ce lub w jednostce terenowej, wyraďoną w 
stosunku procentowym odpowiednio do 
powierzchni tej działki lub powierzchni tej 
jednostki terenowej, 

8) maksymalnej wysokoċci zabudowy– naleďy 
przez to rozumieć nieprzekraczalny piono-
wy wymiar budynku w metrach, mierzony 
od poziomu terenu przy najniďej połoďonym 
wejċciu do budynku (nie bćdącym wyłącz-
nie wejċciem do pomieszczeĉ gospodar-
czych lub technicznych) do najwyďej poło-
ďonej krawćdzi dachu (kalenicy) lub punktu 
zbiegu połaci dachowych; pomocniczo wy-
sokoċć zabudowy moďe teď być okreċlona 
liczbą kondygnacji nadziemnych budynku, 

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych– nale-
ďy przez to rozumieć wyznaczone na rysun-
ku planu linie okreċlające najmniejszą do-
puszczalną odległoċć najbliďszej zewnćtrz-
nej ċciany realizowanych budynków wzglć-
dem ulicy, z pominićciem balkonów, loggii i 
wykuszy wysunićtych poza obrys budynku 
nie wićcej niď 1 metr, elementów wejċcia 

do budynku (schody, podest, daszek, po-
chylnia dla niepełnosprawnych), a takďe 
zewnćtrznych urządzeĉ technologicznych 
(np. rura zjeďdďalni przy budynku krytej 
pływalni), 

10) usługach - bez przesądzania ich profilu– 
naleďy przez to rozumieć jednostki gospo-
darcze funkcjonujące w odrćbnych budyn-
kach lub lokalach wbudowanych w budynki 
o innym przeznaczeniu dominującym, pro-
wadzące szeroko rozumianą działalnoċć 
usługową nie związaną z wytwarzaniem 
dóbr materialnych metodami przemysło-
wymi – z wykluczeniem inwestycji, które za-
licza sić do przedsićwzićć wymagających 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
ċrodowisko, a takďe: 

a) zakładów usług produkcyjnych oraz ob-
sługi technicznej i naprawy pojazdów, 

b) zakładów sprzedaďy detalicznej paliw do 
pojazdów, 

c) zakładów pogrzebowych wymagających 
pomieszczeĉ do przechowywania zwłok, 

d) obiektów handlu wymagających maga-
zynów o powierzchni uďytkowej wićkszej 
niď 200m2, 

e) obiektów handlu hurtowego i detalicz-
nego wymagających placów składo-
wych, 

f) obiektów wymagających bazy pojazdów 
transportu towarowego. 

§ 3.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi jego ustale-
niami: 

1) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania – granice jednostek terenowych, o 
których mowa w § 4 ust. 1, 

2) oznaczenia literowe rodzajów podstawowego 
przeznaczenia terenu, o których mowa w § 4 
ust. 2, 

3) linie zabudowy – nieprzekraczalne. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
niewymienione w ust. 1 mają charakter infor-
macyjny.  

§ 4.1. W zakresie przeznaczenia terenów w 
planie: 

1) wyznacza sić tereny o takim samym rodzaju 
przeznaczenia i jednakowych zasadach zago-
spodarowania, zwane dalej jednostkami te-
renowymi, których zasićgi wyznaczone są na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
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2) dla poszczególnych jednostek terenowych 

okreċla sić przeznaczenie podstawowe oraz – 
w miarć potrzeby – przeznaczenie dopusz-
czalne wraz z warunkami jego dopuszczenia. 

2. Ustala sić nastćpujące rodzaje podstawo-
wego przeznaczenia terenów: 

1) UUM- usługi – bez przesądzania ich profilu – 
z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji 
mieszkaniowej - obejmujące tereny obiektów 
usługowych spełniających warunki okreċlone 
w2 pkt 10, wydzielone lub funkcjonalnie 
związane z tymi obiektami, wraz z dojċciami, 
podjazdami, miejscami postojowymi, po-
dwórzami, zielenią towarzyszącą, budynkami 
gospodarczymi i garaďowymi oraz zewnćtrz-
nymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

2) KU-…- drogi publiczne – obejmujące wyod-
rćbnione liniami rozgraniczającymi pasy te-
renu przeznaczone dla ulic, z okreċleniem ich 
klasy: KUL– ulica lokalna, KUD– ulica dojaz-
dowa. 

3. Przyjmuje sić nastćpujące zasady dotyczą-
ce ustalania linii zabudowy dla budynków nowo 
wznoszonych, rozbudowywanych lub odtwarza-
nych: 

1) od strony ulic ustala sić nieprzekraczalne 
linie zabudowy, w rozumieniu § 2 pkt 9, wy-
znaczane na rysunku planu, 

2) przy interpretacji przestrzennej wyznaczo-
nych na rysunku planu linii zabudowy do-
puszcza sić róďnice wynikające z gruboċci 
warstw nowego ocieplenia budynków istnie-
jących, 

3) linie zabudowy nie odnoszą sić do podziem-
nych czćċci budynków i budowli podziem-
nych, nie realizowanych ponad poziomem te-
renu. 

§ 5.1. W zakresie kształtowania przestrzeni 
publicznych: 

1) na obszarze objćtym planem przestrzeniami 
publicznymi są tereny znajdujące sić w li-
niach rozgraniczających dróg publicznych, 

2) w przestrzeniach publicznych ustala sić moď-
liwoċć lokalizowania obiektów małej archi-
tektury i małogabarytowych elementów in-
frastruktury technicznej, 

3) warunki rozmieszczania reklam i znaków in-
formacyjno – plastycznych na terenach sta-
nowiących przestrzeĉ publiczną są okreċlone 
w § 8. 

 

 

§ 6. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania ċrodowiska: 

1. Ustala sić, ďe na obszarze objćtym planem 
zadaniem nadrzćdnym jest ochrona standar-
dów jakoċci ċrodowiska poprzez działania 
techniczno – technologiczne (realizacja infra-
struktury technicznej oraz urządzeĉ neutrali-
zujących zanieczyszczenia i uciąďliwoċci). 

2. Ustala sić dla całego obszaru objćtego pla-
nem zorganizowane systemy: 

1) zaopatrzenia w wodć, gaz i energić elek-
tryczną, 

2) kanalizacji sanitarnej. 

3. Ustala sić, ďe ewentualna uciąďliwoċć nowo 
powstających obiektów wynikająca z wpro-
wadzania gazów lub pyłów do atmosfery nie 
moďe powodować przekroczenia dopuszczal-
nych standardów jakoċci powietrza poza te-
renem, do którego zarządca obiektu posiada 
tytuł prawny. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem i okreċle-
nia standardu akustycznego terenów ustala 
sić, ďe w rozumieniu przepisów ochrony ċro-
dowiska tereny usług – bez przesądzania ich 
profilu – z dopuszczeniem towarzyszącej 
funkcji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UUM, naleďy traktować jako 
„tereny przeznaczone pod zabudowć miesz-
kaniową jednorodzinną”. 

5. Dla poszczególnych jednostek terenowych 
ustala sić minimalny procentowy wskačnik 
powierzchni biologicznie czynnej, obowiązu-
jący w przypadku nowej inwestycji na kaďdej 
pojedynczej działce – wskačnik ten jest okre-
ċlony w ramach ustaleĉ szczegółowych w 
rozdziale 2. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej nie wprowadza sić ustaleĉ – na 
obszarze objćtym planem nie wystćpują obiekty 
wpisane do rejestru zabytków, wzglćdnie znaj-
dujące sić w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków, ani teď obiekty i tereny wymagające 
ochrony w tym zakresie. 

§ 8.1. W zakresie rozmieszczenia reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych: 

1) na terenie objćtym planem dopuszcza sić 
realizacjć reklam i znaków informacyjno – 
plastycznych w formie: noċnika reklamowe-
go, tablicy reklamowej, szyldu, reklamy 
ċwietlnej lub podċwietlanej i słupa ogłosze-
niowego, 
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2) powierzchnia ekspozycyjna reklam i znaków 

informacyjno – plastycznych nie moďe być 
wićksza niď 8 m2, przy czym powierzchni re-
klam dwustronnych oraz zmiennych nie su-
muje sić, traktując je jak reklamy jednostron-
ne, 

3) reklamy ċwietlne i podċwietlane nie mogą 
być uciąďliwe dla uďytkowników sąsiednich 
budynków oraz powodować olċnienia prze-
chodniów i uďytkowników jezdni, 

4) sposób umieszczenia reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych musi nawiązywać do 
elementów istniejącego zagospodarowania: 
osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy, itp., 

5) odległoċć reklam i znaków od znaków dro-
gowych oraz od innych reklam i znaków nie 
moďe być mniejsza niď 20m: 

a) od krawćdzi jezdni nie moďe być mniejsza 
niď 3m, 

b) od skrzyďowaĉ ulic nie moďe być mniejsza 
niď 20m, 

6) nie dopuszcza sić sytuowania reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych: 

a) na drzewach oraz w odległoċci mniejszej 
niď 10m od drzew, 

b) na obiektach małej architektury stanowią-
cych ozdobć przestrzeni publicznych, 

c) na latarniach ulicznych. 

§ 9. Ustala sić zasady tworzenia nowych dzia-
łek oraz warunki jakie powinny spełniać działki 
budowlane: 

1. Przeprowadzany podział nie moďe powodo-
wać powstania sytuacji, która uniemoďliwia-
łaby prawidłowe zagospodarowanie działek 
sąsiadujących – zgodnie z przeznaczeniem i 
warunkami zagospodarowania dla całej jed-
nostki terenowej oraz z przepisami odrćbny-
mi. 

2. Działka przeznaczana pod zabudowć musi 
mieć minimalną szerokoċć frontu – 15m dla 
zabudowy wolnostojącej oraz 11m dla zabu-
dowy bličniaczej. 

3. Działka przeznaczana pod zabudowć musi 
mieć zapewniony bezpoċredni dostćp do 
drogi publicznej. 

4. Działki tworzone pod niezbćdne dla obsługi 
zabudowy urządzenia infrastruktury tech-
nicznej (np. stacje transformatorowe 
15/0,4kV) muszą mieć powierzchnić odpo-
wiednią dla danego urządzenia oraz zapew-
niony dostćp do ulicy. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe  

dla jednostek terenowych 

§ 10. Dla jednostki terenowej UUM 15c,  
UUM 15d, UUM 15e i UUM 15f: 

1. Ustala sić, ďe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej są usługi – bez przesą-
dzania ich profilu – z dopuszczeniem towa-
rzyszącej funkcji mieszkaniowej – w rozu-
mieniu § 4 ust. 2 pkt 1. 

2. Ustala sić, ďe dopuszczalna funkcja mieszka-
niowa, realizowana w formie wbudowanej 
lub w odrćbnych budynkach, nie moďe zaj-
mować wićcej niď 50% łącznej powierzchni 
uďytkowej budynków na działce oraz tworzyć 
wićcej niď dwa lokale mieszkalne. 

3. Dla jednostki terenowej obowiązują nastćpu-
jące zasady zagospodarowania i kształtowa-
nia zabudowy: 

1) w zakresie zasad podziału i tworzenia no-
wych działek pod zabudowć: 

a) ustala sić minimalną wielkoċć nowo 
tworzonej działki – 500m2dla zabudowy 
wolnostojącej oraz 300m2dla zabudo-
wy bličniaczej, 

b) w zakresie zasad tworzenia nowych 
działek oraz warunków jakie powinny 
spełniać działki budowlane obowiązują 
ustalenia zawarte w § 9. 

2) warunki dla zabudowy: 

a) ustala sić linie zabudowy nieprzekra-
czalne zgodnie z zasadami, o których 
mowa w § 4 ust. 3, 

b) ustala sić moďliwoċć realizacji budyn-
ków w układzie wolnostojącym lub 
bličniaczym, z wykluczeniem układu 
szeregowego, 

c) ustala sić maksymalną wysokoċć za-
budowy usługowej i towarzyszącej 
mieszkaniowej – 12m, ale nie wićcej 
niď 2,5 kondygnacji nadziemnych, 

d) dla zabudowy, o której mowa w lit.b, 
ustala sić obowiązek zastosowania da-
chu spadzistego o kącie nachylenia po-
łaci dachowych min. 20º, 

e) ustala sić, ďe jeďeli w budynku realizo-
wane bćdą wbudowane lokale miesz-
kalne, naleďy zapewnić im odizolowa-
nie akustyczne od czćċci usługowej, a 
w układzie pomieszczeĉ – niezaleďnoċć 
funkcjonalną, 
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f) dla budynków gospodarczych niezwią-
zanych z prowadzoną na działce dzia-
łalnoċcią gospodarczą oraz dla garaďy 
ustala sić powierzchnić zabudowy nie-
przekraczającą 80m2i wysokoċć nie-
przekraczającą 6m do najwyďej połoďo-
nej krawćdzi dachu, 

3) ustala sić maksymalny wskačnik po-
wierzchni zabudowanej dla kaďdej poje-
dynczej działki budowlanej wynoszący: 

a) 45% - dla działek o powierzchni wićk-
szej niď 400m2, 

b) 50% - dla działek o powierzchni mniej-
szej niď 400m2, 

4) ustala sić minimalny wskačnik powierzch-
ni biologicznie czynnej dla kaďdej poje-
dynczej działki budowlanej wynoszący 
25%, 

5) ustala sić nastćpujące warunki realizacji i 
wskačniki miejsc parkingowych dla obiek-
tów nowo wznoszonych lub rozbudowy-
wanych: 

a) inwestorzy mają obowiązek zapewnie-
nia realizacji odpowiedniej iloċci miejsc 
parkingowych na terenie objćtym in-
westycją, 

b) iloċć miejsc parkingowych nie moďe 
być mniejsza niď 1 stanowisko na kaďde 
100m2 powierzchni uďytkowej funkcji 
usługowej oraz nie mniej niď 1 stano-
wisko na lokal mieszkalny, 

6) w zakresie rozmieszczenia reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych obowią-
zują ustalenia zawarte w § 8. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad uzbrojenia 

terenu oraz zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 11.1. Ustala sić zasadć obsługi istniejącego 
i nowego zainwestowania z miejskich systemów 
infrastruktury technicznej, poprzez istniejące 
przewody magistralne w miarć potrzeb przebu-
dowane i rozbudowane oraz sieć rozdzielczą. 

2. Ustala sić utrzymanie zasady prowadzenia 
przewodów podstawowej sieci infrastruktury 
technicznej w pasach ulicznych, tj. w terenach 
zawartych mićdzy liniami rozgraniczającymi ulic 
- od zasady tej moďna odstąpić, tylko jeċli w 
pasie ulicznym nie ma warunków dla realizacji 
danego przewodu zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

3. Ustala sić, ďe do czasu pełniej realizacji 
sieci miejskich, o których mowa niďej, zaopa-
trzenie w infrastrukturć techniczną moďe być 
realizowane ze čródeł indywidualnych. 

4. Ustala sić zaopatrzenie w wodć obszaru 
objćtego planem z miejskiej sieci wodociągo-
wej. 

5. Ustala sić odprowadzanie ċcieków bytowo 
– gospodarczych z obszaru objćtego planem do 
miejskiej oczyszczalni ċcieków. 

6. Ustala sić odprowadzanie wód deszczo-
wych do gruntu, przy czym ċcieki opadowe z 
powierzchni utwardzonych parkingów i ulic mo-
gą być odprowadzane tylko po ich podczyszcze-
niu w separatorach produktów ropopochodnych 
– po realizacji miejskiej kanalizacji deszczowej 
podczyszczone ċcieki z powierzchni utwardzo-
nych parkingów i ulic mogą być wprowadzane 
do kolektorów deszczowych. 

7. Ustala sić zaopatrzenie w gaz przewodowy 
obszaru objćtego planem z miejskiej sieci gazo-
wej. 

8. Ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną obszaru objćtego planem z miejskiej 
sieci elektro-energetycznej, przy czym nowe 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV mają być 
budowane wyłącznie jako wnćtrzowe typu miej-
skiego. 

9. Ustala sić zaopatrzenie w energić cieplną 
obszaru objćtego planem z miejskiej sieci ciepl-
nej oraz – wspomagająco – z niekonwencjonal-
nych čródeł energii. 

10. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala sić zachowanie istniejącej infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej oraz moďliwoċć jej 
rozbudowy stosownie do potrzeb; 

2) ustala sić, ďe nowe linie oraz przyłącza tele-
komunikacyjne budowane bćdą wyłącznie 
jako kablowe podziemne; 

3) ustala sić, ďe konstrukcje wsporcze instalacji 
radiokomunikacyjnych nie mogą być wyďsze 
niď 5 m. 

11. W zakresie usuwania odpadów stałych 
ustala sić: 

1) zasadć wywozu odpadów stałych z obszaru 
objćtego planem sposobem zorganizowa-
nym na wyznaczone dla potrzeb miasta tere-
ny składowania, przeróbki lub spalania od-
padów, 

2) obowiązek wyposaďenia kaďdego zakładu w 
urządzenia i miejsca umoďliwiające segrega-
cjć odpadów. 

§ 12.1. Ustala sić, ďe czćċć obszaru planu 
stanowi ulica łącząca ul. Dobrzaĉskiego z  
ul. Steyera, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 22 KUL, o klasie ulicy lokalnej i szerokoċci w 
liniach rozgraniczających – 15m, realizowana 
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równieď na podstawie ustaleĉ miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
„Ċródmieċcie Płd. – Goworowska” w Ostrołćce. 

2. Dla ulicy o klasie ulicy dojazdowej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KUD, ustala 
sić szerokoċć w liniach rozgraniczających – 10m. 

3. Na terenach w obrćbie linii rozgraniczają-
cych ulic, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) zabezpiecza sić pasy terenu dla urządzeĉ i 
przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej, 

2) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ drogo-
wych i urządzeĉ związanych z utrzymaniem i 
obsługą ruchu, a takďe urządzeĉ energetycz-
nych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem 
spełnienia wymagaĉ okreċlonych w przepi-
sach szczególnych dotyczących dróg publicz-
nych, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów budowla-
nych, nie wymienionych w pkt 1 i 2, 

4) ustala sić prowadzenie ciągów pieszych w 
postaci chodników w liniach rozgraniczają-
cych ulicy, 

5) dopuszcza sić urządzanie zatok parkingo-
wych ogólnodostćpnych w obrćbie terenu 
ulicy, pod warunkiem zachowania wymaga-
nych parametrów technicznych odpowiada-
jących klasie tej ulicy, w formie zespołów 
stanowisk prostopadłych lub ukoċnych do 
jezdni, bądč pasów stanowisk równoległych 

do jezdni, w miejscach nie zagraďających 
bezpieczeĉstwu ruchu. 

Rozdział 4 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 13. Ustala sić wysokoċć stawki procento-
wej, słuďącej naliczaniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci związanego z 
uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – wynosi ona 15%. 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 14. Na terenie objćtym planem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu „Ċródmieċcie Płd. – 
Goworowska”, uchwalonego uchwałą nr 
118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołćki z dnia  
25 pačdziernika 2007r. 

§ 15. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie niniejszego planu, a niezakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Prezydentowi Miasta Ostrołćki. 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 18. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrołćki:  

Dariusz Maciak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 166/XV/2011 

Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 27 pačdziernika 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ċródmieċcie Płd-
Goworowska” w Ostrołćce dla czćċci jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d był wyłoďony do pu-
blicznego wglądu w dniach od 12 sierpnia 2011r. do 12 wrzeċnia 2011r. 

Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 8 wrzeċnia 2011r. w Urzćdzie Miasta Ostrołćki. Nikt z 
przybyłych na dyskusjć nie wniósł uwag do ustaleĉ projektu planu. 

W okresie wyłoďenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie nie krótszym niď 14 dni od 
dnia zakoĉczenia okresu wyłoďenia planu tj. do dnia 26 wrzeċnia 2011r. uwagi nie zostały wniesione. 

Ze wzglćdu na brak uwag do projektu planu, Rada Miasta Ostrołćki nie dokonuje rozstrzygnićć wynika-
jących z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami). 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 166/XV/2011 

Rady Miasta Ostrołćki 
z dnia 27 pačdziernika 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

I. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ċródmieċcie Płd. - Gowo-
rowska” w Ostrołćce dla czćċci jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d przewiduje realizacjć na-
stćpujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które bćdą realizowane przez Miasto 
Ostrołćka: 

1. Przebudowa sieci energetycznej. 

2. Budowa dróg publicznych. 

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

5. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej. 

6. Budowa sieci cieplnej. 

7. Budowa sieci gazowej. 

8. Budowa sieci telekomunikacyjnej. 

II. Zasady nabycia przez Miasto Ostrołćka terenów przeznaczonych w planie na cele publiczne. 

Wszystkie działki przeznaczone na cele publiczne poza działkami nr 50255/3 i 50256/1 stanowią wła-
snoċć Miasta Ostrołćki. Pozyskanie działek nr 50255/3 i 50256/1 bćdzie finansowane z budďetu miasta 
Ostrołćki. 

III. Zasady realizacji infrastruktury technicznej 
 

Lp. Rodzaj infrastruktury Symbol terenu na 
którym zaplanowano 

realizacjć infrastruktury 

Zasady realizacji infrastruktury Zasady finansowania 

1. Przebudowa sieci  
energetycznych 

UUM 15 c f, 22 KUL, 
KUD 

Przebudowa sieci energetycznych 
nastąpi w drodze porozumienia 
pomićdzy Miastem Ostrołćka a Rejo-
nem Energetycznym w Ostrołćce 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 
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2. Droga publiczna KUD Realizacja przez Miasto lub na zasa-
dzie partnerstwa publiczno-
prywatnego 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 

3. Sieć kanalizacji desz-
czowej 

W liniach  
rozgraniczających ulic 

Realizacja przez Miasto – działki 
stanowią własnoċć Miasta Ostrołćki 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 

4. Sieć kanalizacji 
sanitarnej 

W liniach 
rozgraniczających ulic 

Realizacja przez Miasto – działki 
stanowią własnoċć Miasta Ostrołćki 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 

5. Sieć wodociągowa W liniach 
 rozgraniczających ulic 

Realizacja przez Miasto – działki 
stanowią własnoċć Miasta Ostrołćki 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 

6. Sieć cieplna W liniach  
rozgraniczających ulic 

Przebudowa sieci cieplnej nastąpi w 
drodze porozumienia pomićdzy 
Miastem Ostrołćka a OPEC w Ostro-
łćce 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 

7. Sieć gazowa W liniach 
 rozgraniczających ulic 

Przebudowa sieci gazowej nastąpi w 
drodze porozumienia pomićdzy 
Miastem Ostrołćka a Gazownią 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 

8. Sieć telekomunikacyjna W liniach 
rozgraniczających ulic 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
nastąpi w drodze porozumienia 
pomićdzy Miastem Ostrołćka Tele-
komunikacją 

Ċrodki własne Miasta oraz jeďeli 
zostaną przyznane – ċrodki  
z funduszy UE 
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UCHWAŁA Nr 100/XIII/2011 

RADY GMINY GOSTYNIN 

z dnia 27 pačdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  
obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčniejszymi zmianami), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami), 
w związku z uchwałą nr 105/XX/2008 Rady Gmi-
ny Gostynin z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru czćċci wsi Huta Nowa, czćċci wsi Zuzinów i 
czćċci wsi Aleksandrynów gminy Gostynin Rada 
Gminy Gostynin po stwierdzeniu ďe plan nie 
narusza ustaleĉ studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowani przestrzennego gminy 
Gostynin uchwala co nastćpuje:  

Czćċć I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą  

i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zwany dalej w treċci uchwały 
„planem”, obejmuje obszar o powierzchni: 

180ha połoďony we wsi Huta Nowa, 118 ha po-
łoďony we wsi Zuzinów i 16 ha połoďony we wsi 
Aleksandrynów.  

2. Ustalenia planu stanowią treċć niniejszej 
uchwały.  

3. Granice obszaru objćtego ustaleniami pla-
nu oznaczone są na rysunku planu, sporządzo-
nym w skali 1:1000, stanowiącym integralny 
załącznik do niniejszej uchwały i przebiegają 
nastćpująco:  

na północy – 20m od linii brzegowej w głąb 
jeziora Główki (Zuzinowskiego), granica grun-
tów ALP Nadleċnictwa Gostynin, północne gra-
nice działek nr ew. 58/2 i 64 (obrćb Aleksandry-
nów), 20m od linii brzegowej w głąb jeziora 
Przytomne;  

na wschodzie – granica gruntów ALP Nadleċnic-
twa Gostynin, fragment jeziora Przytomne, gra-
nica administracyjna wsi Huta Nowa;  

na południu – granica administracyjna wsi Huta 
Nowa, południowe granice działek rolnych i 
leċnych tj. północne granice terenów niezabu-
dowanych, nieuďytków, południowa linia brze-
gowa rzeki Rakutówki i rowu melioracyjnego;  


