
. UcHWAŁA Nr 274lxxxvlit/2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnja 27 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowsgo planu zagospodarowania przsstrzennego
obsza.u położonego w rejonie u|. Rypińskiej' ziemiańskiej i Armii Ludowej
w Sierpcu

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkl. 5 ustawy z dnia 8 marca 'l99o r. o samorŻądzie gminnym (Dz- U' z2001 r. Nr
142, paz. '1591, z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1846, z 2OO3 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2OO4 t. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. N|172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nt
48, po2.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, paz. 420, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z \201 1 r. Nr
21' poz' 113, Nr 117' poz' 679, Nr 134, poz' 777, Nr 149' poz' 8a7) oraz ań.20 ust' 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowanju pęestzennym (li. Dz. v' z2012 r. poz.647,951) W zwaązku z uchwałą
Nr110/xV/20']1 Rady Miejskjej sierpca z dnia 7 wŻeśnia 2011 r' wsprawie przystą9ienia do sporządzenla
miejscowego planU Żagospodarowania przestŻennego obszaru położonego W rejonie ul' Rypińskiej, Ziemiańskiej
iArmii Ludowej W sieĘcu, Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

Rozdział 1
PrzePisy ogólne

s1.

'1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w re.ionie
ul. Rypińskiej' ziemiańskie.i iArmii Ludowej w sierpcu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie
narusza on Ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prŻestrzennego miasta
sierpc, zatwierdzonego uchwałą Nr 82lxll2007 Rady Miejskiej sierpca z dnia 24 pażdzielnika 2007 r.
z pÓżn' zm..

2' obszar objęty opracowaniem planu obejmuje działki o nr ewid' 26214, 26215, 26216 oraz części
działek o nr ewid. 245' 263,26412 i 26912.

3. Granice obszaru objętego planem, o ktÓrym mowa W ust- 2, oznaczono na rysunku planu,
stanowiącym załączn|k nr 1 do niniejszei uchwały'

4. Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
planu' stwierdza się, iż do wyłoŻonego do publicznego wglądu projektu planu nie Wniesiono żadnych
uwag.

5' Rozstrzyga się o sposobie realizaąi, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktÓre na|eżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania' zgodnie
z zalącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

s2.

lntegralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu, sporządzony W skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktÓre

należą do zadań Własnych 9miny oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2.

s3-

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenÓw oraz linii roz9raniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub

IóŻnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska' przyrody i kra.ioblazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kultulowego izabytkÓw oraz dóbr kultury WspÓłczesnej;
5) wymagań wynikających z polrzeb kształtowania przestrz eni publicznych;



z3sad kszlałłc,'Vania zabudawy oraz WskaznikóW zagÓspocarcwania ier9nU;
gr3nic i spcscbóW zagospodarowania terenóW lub obiekiów podIegaja.cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych'
szczegÓłoWych zasad iWarunków scalania i podziału nieruchomoŚci;
szczegÓłowyci_] warunkÓW zagospodarowania terenÓw oraz ograniczeń W ich użytkowaniu,
w lym zakazu zabudowy,

'10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemóW komunikacjj i infrastruktury technicznej;
1 1) sposobÓW i terminÓW tymczasowego Zagospodarowania, urządzania i uŻytkowania terenÓw;
12) stawek procentowych, na podstawie, ktÓrych usiala się opłatę, o ktÓrej mowa w ań' 36 ust. 4

ustawY.

s4.

1 ' llekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - naleŻy przez to rozumieĆ ustawę regulującą zagadnjenia planowania

przestrzennego, W dniu uchwalenia planu - ustawę z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r' nr 80 poz. 717 z póżn ' zm.) ' o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej:

2) uchwaie - naiezy przez to rozumieć niniejszą uchwałę' o iie z ireści przepisu nie wynika
inaczej;

3) przepisach odrębnych _ naleŻy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz aktÓW
Wykonawczych, a takŹe inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

4) obszarŻe - naleŻy przez to rozumieć obszar objęty planem w 9ranicach przedstawionych na
rysunku planu;

5) Mieście - należy przez lo rozumieć miasto sierpc, chyba, że Z treści zapisu wynika inaczej;
6) linii rozgranicz{ącej _ naleŻy przez to rozumieć granice między terenami o rÓżnym sposobie

użytkowania, zagospodarowaniu lub róŹnym p(zeznaczeniu podstawowym (W tym również
ulice), ustalone niniejszym planem;

7) terenie - należy wzez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub
o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającym i i oznaczony symbolem ;

8) oznaczeniu - należy przez to rozumieć oznaczenie symbolem terenu na rysunku planu,
W ktÓrym liczby oznacząą kolejny numer terenu wyrÓżniający go wŚrÓd terenów w granicach
planu o tym samym przeznaczeniu a ljtery oznaczają przeznaczenie terenu;

9) przeznaczeniu - należy przez lo rozumieó funkcję, na jaką teren, wyznaczony liniami
rozgraniczającym i, ma być zagospodarowany i użytkowany;

'l0) paeznaczeniu dopuszczalnym - naleŹy przez to rozumieć funkcję inną niż określone
przeznaczenie ' na jaką teren, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, moŹe być
zagospodarowany i użytkowany na warunkach określonych w planie;

11) maksymalnym stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni działki _ naleŻy plzez to
rozumieć stosunek powierzchni kondygnac.ii plzyz|emia mieŻonych w obrysie zewnętrznym
wszystkich budynków zlokalizowanych na danej działce, do powierzchni danej działki, który
nie może być przekroczony W granicach działki;

12) wskaźniku intensywności zabudowy - naleŻy przez to rozumieć stosunek powierzchni
całkowite.i zabudowy, stanowiącą sumę powierzchni kondygnacji nadziemnych budynkÓw
liczoną po ich obrysie zewnętrznym, do powierzchni działki;

13) powiełzchni terenu biologicznie czynnej - naleŻy rozumieć zgodnie z definicją zawańą
W przepisach odrębnych - rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z 12 kwietnia 2002r'
w sprawie warunków technicznych' jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanje (Dz'
U' 2002 r. Nr 75 poz' 690 z póżn. zm.);

14) udziale powierzchni bio|ogicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyraŹony
W procentach udział lerenu biologicznie czynnego w powieŻchni działki W granicach terenu;

'l5) obowiązującej linii zabudowy - - naleŻy przez to rozumieĆ wyznaczone na rysunku planu
linie określające obowiązującą odległość Ściany budynku od linii rozgraniczających (dotyczy
także części podziemnych i nadziemnych budynków), przy czym nie dotyczy to okapów
igzymsÓW, której mogą przekraczać tą linię o nie więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku,
iakje jak balkony' galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o nie więcej niż
.l 

,5 m;
16) n'ieprzeklaczalnej linii zabudowy - naleŻy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu

linie określające najmniejszą dopuszczalną odległośĆ ściany budynku od linii
rczgranicząących (dotyczy także części podziemnych i nadziemnych budynków), qrzy czym
nie dotyczy to okapów i gzymsóW, klórej mogą plzektaczać tą linię o nie więcej niż 0'8 m,

6)
7)

8)
s)



natomjast części budynku' takie jak balkony, .Qalerie' tarasy' schody Żewnęizne, pochylnie
i rampy o nie Wjęcej niż 1,5 m;

17)zab{ldowie mjeszkaniowej jednorodzjnnej _ należy pŻez lo rozlmiec zabudowę
'jednorodzinną zgodnie z definicja" zawartą w przepisach odrębnych dotycŻących budownictwa;

18) uciąż'iwości - należy przeŻ to rozumieć oddziaływanie na otoczenie obiektÓW i uŻądzeń,
powodowane emisją gazÓw' pyłÓw, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze
wzmoŹonego ruchu pojazdÓW związanego z funkcjonowanjem tych obiektÓw i urządzeń
powodujące przekfoczenie dopusŻczalnych poziomów emisji j oddziały\ivań określonych
W przepisach odrębnych dotyczący ochrony środowiska poza terenem' do którego inwestor
posiada tytuł prawny;

19) usługach - należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne lub lokale niemieszkalne
Wbudowane w inne obiekty' W których prowadzona Jest działalność służąca zaspoka.janiu
potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami pŻemysłowymi;

20) inwestycji celu publ|cznego - należy przez to rozumieć działania o znaczeniU lokalnym
iponadlokalnym, stanowiące realizac.ię celów, o których mowa W przepisach odrębnych
dotyczących gospodarki nieruchomościam i (ań. 6 Ustawy zdnia 2'l sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomoŚciami (Dz. U. z2o0o r. Nr 46, poz. 253 z pÓżn. zm-)),
21) działce - należy plzez to rozum ieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy;
22) kierunku kalenicy - naieży przez to rozumieĆ usytuowanie głÓwnej kaienicy bu(jynku

Wzg|ędem frontu działki lub granicy z działką sąsiednią;
23) kącie położenia granic nowych działek - naleŻy pŻez to rozumieć okreŚlony w ustaleniach

szczegÓłowych kąt, jaki mają tworzyĆ z pasem drogowym dochodzące do niego nowe granice
działek;

24) fiodelnizacji - na|eży przez to rozumieć działania związane ze zwiększeniem wańości
użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia;

25) nośniku reklamy _ naleŻy przez to rozumieć urządzenie w jakiejkolwiek materialnej formie,
ze stałą lub zmienną powiefzchnią ekspozycyjną nieoświetloną' oŚWietloną lub podświetloną,
pŻeznaczone do eksponowanja reklamy;

26) reklamie - należy przez to rozumieć przekazytłaną W jakjejkolwiek wizualnej formie iprzy
Wykorzystaniu noŚnlka reklamy informacja o pŻ edsiębiorstlvach, towarach iusługach
zlokalizowanych i do nabycia poza nieruchomością' na której jest umieszczona;

27) urządzeniu infrastruktury technicznej - należy pŻez lo rozumieć zlokalizowane pod ziemią,
na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne' ciepłownicze,
elektroenergetyczne, gazowe i telekom unikacyjne, z wyłączeniem plzyłączy do obiektóW
budowlanych.

2' Pojęcia i okreŚlenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć
zgodnie z obowiązującymi przepisam i praWa.

s5.

1' Dla całego obszaru planu obowiązują ustalenia fUnkc'ionalno-przestrzenne' zasady obsługi
W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony Środowiska pęyrodniczego
ikulturowego oaaz zasadY realizacji zagospodarowania, zawańe W ustaleniach ogólnych
i szczegółowych, odpowiednio W rozdziałach 2 l 3'

2' W granicach planu wydzielono tereny, któfe oznaczona na rysunku planu dla powiązania rysunku
planu z ustalenlami tekstowymi.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

s6-

1' Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgranjczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

zagospodarowania;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne liniezabudowy;
5) przeznaczenieterenów'
6) ścieżki rowerowe.



2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunk! planu. niewymienione w Ust- 1, mają charakter
inform acyjny.

s7.

1. s/ zakresje przeznaczenia terenów wyznacza się tereny, będące przedmiotem przepisÓw
ogóhych i szczegółowych, o następującym przeznaczeniu'.

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem UMN;
3) tereny dróg publicznych:

a) tereny ulic zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ,
b) tereny ulic dojazdowych, oznaczone symbolem XDD.

2. Ustala się tereny przeznaczone do realizacji celÓW publicznych - tereny dróg publicznych: uljc
zbiorczych i dojazdowych.

3' Dopuszcza się realizację ce|ów publicznych na terenach innych niż wymienione w ust. 2 o funkcji
zgodnej z ptzeznaczeniem tych terenów lub przeznaczeniem dopuszczalnym.

s8.

1' Linie rozgranicza.iące tereny o róŻnym pęeznaczeniu lub rÓŻnych zasadach zagospodarowania
wyznacza się na rysunku planu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust' 'l, ustala się plzeznaczenje, a w uzasadnionych przypadkach'
określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Nie dopuszcza się możliwości realizacji na terenach zabudowy i zagospodarowania terenu innego
niż zgodne z ustalonym pfzeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym.

ss.

1. W zakresie zasad ochrony i ksztaftowania ładu przestrzennego ustala się:
1) Żasady kształtowania ładu przestrzennego wprowadza się poprzez nakazy, zakazy,

dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami d'a poszczególnych
terenów zawańym i W ustaleniach szczegółowych;

2) ukształtowania Wymagają:
a) zagospodarowanie terenóW, zgodnie z ustaleniami szczegÓłowymi okreśIonymi dla

poszczególnych terenów'
b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modemizacjj'

rozbudowy i budowy syslemów komunikacji, zawańymi W ustaleniach szczegÓłowych dla
poszczególnych dróg;

3) w Zakresie wydzielania działek budowlanych:
a) podziały działek dokonywane w celu wydzielenia działki przeznaczonej na powiększenie

sąsiedniej nieruchomości oraz wydzielanie działek związane z budową lub poszerzeniami
drÓg oraz lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej mogą byĆ dokonywane
niezależnie od Ustalonych dla terenu warunkÓw Wydzielania działek budowlanych oraz
wskaŹników dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu'

b) każdej z działek należy zapewnić możliwość realizacji zabudowy z zachowaniem
określonych w planie wskaźników zagospodarowania terenu,

c) dla kaŻde.j z działek naleŹy zapewnić dostęp do drogi publicznej _ bezpośredni lub
poprzez Wydzieloną drogę Wewnętrzną o ile w ustaleniach szczegÓłowych nie ustalono
inaczej.

2. W zakresie rozmieszczenia reklam oraz znaków informacyjno_plastycznych ustala się:
1\ zakaz sytuowania wolnostojących nośnikÓW reklamy na terenach zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, oraz na terenach ulic zbiorczych, oznaczonych
symbolem KDZ i dojazdowych, oznaczonych symbolem KDD;
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5,0 m',
b) na tenarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych

symbolem UtuiN - 12,0 m';
odległośĆ reklam i ZnakÓW informacyjno-plastycznych nie moŻe byc mnlejsza niZ:
a) '15'0 m od znakóW drogowych'
b) 15,0 m od skrŻyŻowań ulic dojazdowych (KDD) i ullc zbiorczych (KDz);
nie dopUszcza się umieszczanja reklam i znakÓw informacyjno_plastycznych:
a) na drzewach,
b) na obiektach małej archiiektury umieszczonych W pzestrzeniach publicznych,
c) na latarniach ulicznych.

s10.

Wzakresie zasad ochrony środowiska' przyrody i kĄobrazu ku|turowego ustala się:
1) zakaz realizacji zakładóW stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,

a W SzczegÓlności stwaŻających zagloŻenie wystącienia powaŻnych awarii, zgodnie

2)

3)

Z przepisami odrębnymi;
zakaz |okalizacji prze(jsięwzięc mogących zawsze znacząCo oclciziaływaÓ na śrociowisko,
określonych W przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem drÓg
oraz uŻądzeń infrastruktury technicznej;
zakaz lokalizaąi obiektÓW i usłUg' ktÓrych funkcjonowanie może byĆ żrÓdłem uciązliwoŚci
przekraczających WartoŚci dopuszczalne zgodnie z wymogami przepisóW odrębnych,
Wykraczających poza granice terenu, do ktÓrego inwestor posiada tytuł plawny, zwła9zcza
W zakresie hałasu, drgań, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wÓd;
rcalizaąę sŻpalerowych nasadzeń zieleni w korytarzach Ulic zbiorczych. Wycinkę drzew
dopuszcza się wyłącznie w przypadku zagroŻenia bezpieczeństwa zdrowia i ŻYcia ludzi,
nieuniknionej kolizji z drogowymj obiektami budowlanymi lub urządzeniami i obiektami
inf rastruktury tech n icznej;
w zakresie gospodarki odpadami:
a) obowiązek urŻądzenia na nieruchomości miejsca do segregacji i gromadzenia odpadÓW

W pojemnikach do tego przystosowanych (odpady wymieszane, surowce Wtórne' odpady
organiczne przeznaczone do kompostowania, wydz|elone odpady niebezpieczne), wywÓz
j zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami określonymi W uchwaIe rady gminy
dotyczącej utrzymania czystoŚci i porządku W gminie,

b) dopuszcza się lokallzowanie uŻądzeń do zbierania i segregacji odpadÓw (kosze,
pojemniki) na terenach drÓg,

c) gospodarowanie odpadami innymi niŻ komunalne zgodnie z prz episami odrębnymi;
kwalifikuje się tereny do odpowiedniego rodzaju terenu w zakresie dopuszczalnego poziomu
hałasu w Środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony Środowiska'
Zgodnie z ustaleniami zawańymi W ustaleniach szczegołowych dla poszczególnych terenÓw;
wprowadza się ograniczenia W zakresie moŻliwoŚci i intensywnoŚci wykolzystania terenóW
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów, zawartymi w Ustaleniach szczegÓłowych;
W pzypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych wymaga się stosowania technologii
ipaliw ekologicznych zapewniających dotŻymanie obowiązu.jących norm emisji
zanieczyszczeń. NaleŹy przewidzieĆ pokrycie części zapotrzebowania na ciepło WykorŻystując
odnawialne Źródła energii;
dopuszcza się moŹliwoŚĆ realizacji masztÓw telefonii komÓrkowej lub innych obiektÓw tego
typu m.in. wież i masztÓw radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, pŻy czym poza
terenami przeznaczonymi pod realizację zabudowy mieszkaniowej .jednorodzinnej dopuszcza
się wyłącznie lokalizację infrastruktury o nieznacznym oddziaływaniu;
objęcie całego obszaru objętego planem zorganizowanymi systemami:
a) ZaopatrŻenia w Wodę, gaz ienergię elektryczną
b) odprowadzania Ścieków (kanalizacji sanitarnej i deszczowej)'
c) wy\ivozu odpadóW stałych.

s11.

Nie wprowadza się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspołczesnej' ze względu na niewystępowanie ich w obszarze'

3)

4)

4)

7)

8)

e)

10)
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i ' W zakr3sie zasad ksz1ałtowanja pĘestźeni pubłicznych ustala się'
1) nie wskazuje się granic obszaru prŻgstrzeni publicznej;
2) prz estŻeniami'publicznymi są tereny: drÓg publicznych;
3) za przestrzenie publjczne uznaje się rÓWnież nieogrodzone częŚci działek przed obiektarni

usługowymi, ]eśli prowadzona W nich działalnośÓ usługowa ma cha.akter ogÓlnodostępny.

2. W pzestrŻeniach publicznych ustala się:
1) dopuszcza się sytuowanie obiektÓW małej architektury, tj pomniki, rzeŹby' fontanny' ławki'

kosze, obudowy drzew' pachołki, balustrady schodÓw i balkonÓw itp ;

2) Zachowanie i uzupełnienie istniejących sŻpaleróW drŻew W terenach drÓg;
3) obowiązek dostosowania prŻestrzeni publicznych do potrzeb osÓb niepełnosprawnych

popŻez:
1) obnizenie do poziomu jezdni krawęŻnika chodnika na całej jego szerokości, ale nie

mniejszej niŻ 1'5 m, W sposÓb umożliwiający 4azd i wjazd osobie porusza'iącej się na
wÓzku,

2) wprowadzenie W jezdni nawierzchni antypoślizgowej W rejonach przejśÓ dla pieszych'
3) wprowadzenie pasa nawierŻchni o wyrÓżniającej się faktuŻe, wyczuwalnej dla osÓb

z dysfunkcją Wzroku na chodnikach pzed krawężnikami opuszczonymi do poziomu
jezdni,

4) wyposaŹenie w sygnalizację dŹWiękową przejść z sygnalizacją świetlną
5) dostosowanie mebli ulicznych: ławek, kioskÓW' wiat, iablic isłupÓw informacyjnych do

potrzeb osÓb niepełnosprawnych, a ich lokalizacja nie powinna kolidowaÓ z pasami dla
ruchu pieszego; miejsca do wypoczynku (ławki) należy lokalizować przy plzystankach
autobusowych o.az przy chodnikach, obok ławki naleŻy pŻewidzieÓ miejsce do
zatŻYmania się osoby poruszającej się na Wózku;

4) zakaz loka|izacji tymczasowych obieKów handlowo _ usługowych.

s13.

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu poprzez
okreŚlenie:

1) parametrÓw iwskaznikÓw kształtowania Zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegołowymi dla
poszczególnych terenÓW;

2) obowiązujących linii zabudowy oraz nieprz ekraczalnych linii zabudowy, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu.

2' Dopuszcza się moŻliwośó zachowania istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi
liniami zabudowy z moŻliwością dokonywania jej przebudowy, remontóW oraz rozbudowy, przy Czym
rozbudowa musi respektowaó Wyznaczone linie zabudowy-

s14.

Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obaeKów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym
terenÓw gÓrniczych' a także obszarÓw szczegÓlnego zagroŻenia powodzią oraz obszarÓW osuwania
się mas ziemnych - n|e występująw obszarze.

s15.

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) nie Wyznacza się granic obszarÓw wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałÓw

nierUchomości;
2) dopuszcza się przeprowadzenie sca|eń i podziałÓw nieruchomości, z zachowaniem Ustaleń:

1) w zakresie scaleń i podziałÓw nieruchomoŚci okreŚlonych d|a poszczegÓlnych terenÓW
W ustaleniach szczegołowych,

2) W zakresie Wydzielania dŻiałek budowlanych - s9 ust' 1 pkt 3'



s16.

1. \li zekI"sie zasad n']odemjzacji, Iozbudowy i b{.]dowy systemóT/ komunj:{acjj Usiala sje:
]) dla obsługi obszaru objętego planem i Zapewnienia po'łia'zań ]okainych iponadlokalnych

wyznacza się tereny komunikacji:
a) tereny ulic zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, zapewniające powiązania

ponadlokalne w stosunku do obszaru planu,
b) tereny ulic dojazdowych' oznaczone symbole, KDD' zapewniające dojazd do

nieruchomości, doprowadzające rUch do ulic lokaInych i ponadlokalnych;
2\ zaliczenie Wyznaczonych W planie drÓg do drÓg publicznych następuje w trybie

przewidzjanym W przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznychi
3) w zakresie komunikacji rowerowej:

a) ustala się lokalizację Ścieżki rowerowej w terenie ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku
p|anu symbolem ZKDZ, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i ustaleniaml zawańymi
W ustaleniach szczegÓłowych,

b) lokalizacja ściezki rowerowej - do uściślenia na etapie realizacji inwestycji,
c) dopuszcza się rezygnację z budowy wydzielonej ścieŹki rowerowej na rzecz budowy

ciągu pieszo-rowerowego,
d) W terenie ulicy zbiorczej, oznaczone.j na rysunku planu symbolem 1KDZ, ustala się

wprowadzenie rozwiązań słuŹących oddzieleniu rUchu rowerowego od samochodowego -
realizację pasóW dIa rowerzystÓW lUb ścieżek rowerowych.

2. Ustala się parametry techniczne drÓg, Warunki ich dostępnoŚci komunjkacyjnej oraz warunki
obsługi komunikacyjnej terenÓW zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz ustaleniami zawańymi
W ustaleniach szczegÓłowych.

3' Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, naleŻy uapewniÓ miejsca parkingowe dla
samochodÓw i rowerÓw w iloŚci dostosowanej do programu uŻytkowego budynku nie mniejszej niż:

1) dla mieszkańcÓw - 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny;
2) dla użytkownikÓw obiektÓW usługowych:

a) obiektóW handlowych -'l stanowisko na 30 m' powieŻchni sprzedaży' nie mniej niż
2 stanowiska na 1 lokal,

b) dla lokali gastronomicznych - I stanowisko na 4 miejsca konsumpcyjne,
c) dla obiektÓW biurowych - 1 stanowisko na 30 m'powierzchni Użytkowej,
d) dla innych zakładÓw usługowych - 1 stanowisko na 50 m'powierzchni użytkowej' nje

mniej niż 2 stanowiska na zakład;
3) dla pracownikÓw obiektÓW usługowych - 1 stanowisko na 3 zatrudnionych na zmian|e;
4) na kaŻde 3 miejsca postojowe dla samochodÓW należy przewidzieĆ 1 miejsce dla rowerÓw'

s17.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
ustala się:

1) w zakresie uzbrojenia terenu:
a) zaopatrzenie wszystkich terenÓw przeznaczonych W planie na cele zabudowy w media

z miejskich sieci infrastruktury technicznej,
b) dopuszcza się zachowanie i uŻYtkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej'

a także ich modernizację, przebudowę lub rozbudowę' wynikające z potŻeb
zagospodarowania terenu,

c) dla projektowanych Urządzeń infrastruktury technicznej ustala się rezeMy terenu w liniach
rozgraniczających drÓg publicznych, poza jezdnią Dopuszcza się lokalizowanie uŻądzen
infrastruktury technicznej poza tymi terenami, W miejscach dostępnych dla właŚciwych
służb eksploatacyjnych i w taki sposÓb' aby zminimalizować koszty usuwania kolizji
mogących wystąpiĆ z zabudową i zagospodarowaniem terenu,

d) w plzypadku braku możliwości lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczĄących dróg dopuszcza się ich lokaIizację W pasie pomiędzy Iinią
rozgraniczającą drogi i lin'ą zabudowy oraz' jeśli wynika to z racjonalności przyjmowanych
rozwięan, na pozostałym terenie działek, pod warunkiem uzyskania prawa do
dysponowania nieruchomością na ten cel;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej Sieci wodociągowej, na Warunkach określonych przez

zarządcę sieci,
b) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej W układzie pierŚcieniowym'
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pa:a eŹdiiia, !V liniach iazgraniczajaa\icl i_]jiĆ' c Ui)Vardz.i.;j na)Viej'Zchn' i uraguiowan)rm
sianie prawnym, w mie'iscach dosiępnych dla słuzb eksp1oatacyjnych,

d) dcpuszcza się czasowe zaopah"zenie w Wodę z indywidualnych UjęĆ wÓd podziemnych do
czasu realizacji miejskiej Sieci Wodociągowej'

e) parametry'sieci powinny zapewniaÓ możjjwoŚĆ jej Wykorzystania dla celÓw
przeciWpoŻaroWych;

3) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:
a) skanalizowanie obszaru objętego planem w rozdzielczym systemie kanalizacjj,
b) odprowadzanie ŚciekÓW w systemie grawltacyjnym lub grawjtacyjno-pompowym, na

WarUnkach określonych prŻez zarządcę sjeci,
c) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ŚciekóW do

szczelnych zbiornikÓw bezodpłylvowych na nieczystoŚci ciekłe,
d\ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścjekÓw do Wód lub do ziemj;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) wody opadowe i roztopowe należy odprowadziÓ na własny teren nieutwardzony'

w granicach działkj budowlane'i lub do wykonanego do tego ce|u zbiornika retencyjnego
z zachowan'em lvymogÓw przepisów odrębnych dotyczących gospodarki Wodami,

b) naleŻy dążyć do zagospodarowania możliwie jak największej ilość wÓd W granicach
Własn€j działki W sposÓb niezakłócający stosunkóW wodnych na działkach sąsiednich,

c) odprowadzenie Wód opadowych i roztopowych z terenÓw uiic - cjo ziemi, na tereny
nieutwardzone w granicach ulic, oraz do sieci kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopairzen'e W gaz z sieci gazowej, na Warunkach okreŚlonych przez zaeądcę sieci'
b) rozbudowę sieci gazowej, na podstawie koncepcji gazyfikacji Miasta'
c) lokalizacja gazociągÓw w zgodzie z wymogami prŻepisÓw odrębnych dotyczącymi

warunkÓw technicznych, jakim winny odpowiadaĆ sieci gazowe,
d) na terenach zabudowy jednorodzinnej lokalizację szafek gazowych zgodnie

z warunkami zakładU gazowniczego,
e) linia ogrodzeń Winna przebiegaÓ minimum 0,5 m od gazociągu W rzucie poziomym'
f) do czasu \,/vybudowania sieci gazowej dopuszcza się stosowanie stałych podziemnych

zbiornikÓW na gaz płynny;
6) w zakresie zaopatrzenia w ciepo - zaopatŻenie z indywidualnych ŹrÓdeł ciepła,

wykolz ystujących energię elektryczną gaz' bezpieczne ekologicznie paliwa stałe i/lub
odnawialne Źródła energii w tym ciepło wnętlza Ziem j;

7) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zaopatzenie W energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach

określonych prŻez zarządcę sieci'
b) przebudowę i budowę linii elektroenergetycznych W systemie napowietrz no - kablowym,
c) pŻebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej' kolidującej z projektowaną zabudową

może byÓ realizowana na warunkach określonych przez właściciela sieci,
d) realizację oŚWietlenia ulicznego W liniach rozgraniczających ulic;

8) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych Połączeń przewodowych:
a) obsługę telekomunikacyjną obiektÓW na terenie objętym planem z istniejącej

i projektowane.j sieci telekomunikacyjnej,
b) pzebudowę i rozbudowę w systemie kablowym istniejących pŻewodowych linii

telekomunikacyjnych;
9) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych poĘczeń bezp.zewodowych;

a) obsługę telekomunikacyjną obiektÓw na terenie objętym planem z istniejącej
i projektowanej sieci telekomunikacyjnej,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN oraz
na terenach zabudowy usługowe.j i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych
symbolem UMN, dopuszcza się wyłącznie lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej
o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu prŻepisóW odrębnych dotyczących rozwoju
sieci telekomunikacyjnych,

c) obiekty nadziemne naleŹy lokaiizować w granicach terenów przeznaczonych pod
zabudowę,

d) lokalizac.ja masztu o Wysokości prŻekraczającej 50,0 m od poziomu terenu Wymaga
zgłoszenia właŚciwym jednostkom organizacyjnym Wojska celem ustalenia sposobu
oznakowania pzeszkodowego;



'l0l ,r z-i.res e gospoda*i odpadami:
a) obcwia'zek Wypcsaz:nja .jsr-]chcrrcścj ,ł niejsca cc segrsgacji i grcmacz--nia ccpadc\V

w pojemnjkach do teoo przJstcscwanych (acpac,Y wymieszane, suro\i/ce Mórne, cdpad)/
organiczne przeznaczane dc kcmpcstowanja, wydzielone odpady niebezpieczne),

b) gospcdarowanie odpadami innymi niŹ kornunajne zgodnie z przepisami cdrębnyrni
dotyczącymi gospodarkj Ódpadarni.

s18.

Dla zapewnienja bezpieczeństwa funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej oraz zapewnlenia
bezpieczeństwa powszechnego naleŻy zachowac strefy bezpieczeństwa od napowietlznych sieci
eiektroenergetycznych 15kV - 7'5 m na kaŻda stronę od osi linii, w których obowiąŻują szczególne
warunki prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami prŻepisóW odrębnych. W granicach
stref wyklucza się lokalizację obiektÓw z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz
zakazuje się Wprowadzania nasadzeń zielenią wysoką

s1e.

W zakresie Żasad i terminów tymczasowego zagospodarowania' urządzania i użytkowania
terenów dopuszcza się Wykorzystanie terenÓw w sposÓb dotychczasowy, w zakresie zachowania
funkcji terenu, form zabuciowy i zagospociarowania terenu. cjo czasu ich zagospociarowania zgocjnie
z ustaleniami planu.

s20"

Ustala się stawki procentowe, stanowiące podstawię do okreŚlania jednorazowej opłaty W stosunku
procentowym do wzrostu wańoŚci nieruchomości zgodnie z ustaleniami szczegÓłowymi dla
poszczegÓlnych terenÓW.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

s21.
Ustalenia dla terenow, oznaczonych symbolami 1MN i 2MN

1. PŻeŻnaczenie terenu:
1 ) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne - usługi, pod warunkiem, iż powieŻchnia pomieszczeń 

^r'riązanYch 
z funkcją

usługową nie będzie przeklaczala 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na
działce.

2. zasady ochrony i ksńałtowania ładu przestrzennego o€z warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy:

a) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe _ wolnostojące,
b) budynk gospodarcze i garażowe - wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem

mieszkalnym lub mieszkalno-udugowym;
2) dopuszcza się zachowanae istniejącej zabudowy z prawem do jej przebudowy i rozbudowy

z zachowaniem wskaźników ksztaftowania zabudowy i zagospodarowanla terenu
określonych w planie;

3) maksymalny Stosunek powiezchni zabudowy do powieŻchni działki -0,3;
4) wskaŹnik intensywności zabudowy - od 0,05 do 0'6;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50%;
6) maksymalna wysokośc budynków:

a) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych -'l0,0 m,
b) gospodarczych i garaŻowych - 7,0 m;

7) wysokoŚĆ górnej krawędzi elewacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu -
niepŻekraczająca 5,0 m;

8) dachy dwuspadov/e lub wielospadowe o Symetrycznym układzie odpowiadających Sobie
połaci dachowych i nachyleniu 25" - 40";

9) kierunek głównej kalenicy dachu - równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki lub
do granicy z działką sąsiednią

10) oorodzenia działek lub terenÓw lokalizowane od stronv drÓq publicznvch i



cgc]noicstępnych Y/inny spełniaĆ Wai'r-::ki:

3' cgrcdz3nje naieży lealizowac,,V jin;ach lDzglanicza)ąC'jch UstaIcnych W planje' przy Czym
copuszcza się miejscowe Wyccfanie ogrcczenia w głąb Łefenu działki w pŻypadku
konieczności ominięcia istniejących przeszkÓd w posiaci drzew, Ulządzeń infrasiruktury
technicznej oraz w mie.iscach sytuowania bram wjazdowych,

b) wysokość o'grodzenia nie maŻe pŻekraczac 1,8 m od poziomu terenu,
c) ogrodzenie powinno byc ażurowe' co najmniej powyŻe.i 0,6 m od poziomu terenu

o łącznej PowieĘchni prŻeśWitÓw i oiworÓw nie mniejszej niŻ 25'/" powieŻchni
ogrodzenia;

1'l) Warunki wydzielania działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami ust- 4 oraz s9 ust. 'l pkt 3;

12\ lakalizacia reklam iŻnakÓw informacyjno-plastycznych - zgodnie z ustaleniami s9 Ust- 2.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) zasady ochrony środowiska' przyrody i krajobrazu kulturowego _ kwalifikuje się tereny w

zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w Śrcdowisku, Zgodnie z pŻepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony środowiska' do kategorii terenÓW zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) zasady ochIony dziedzictwa kulturowego i zabytkÓW oraz dóbr kultury wspołczesnej _ nie
występują obiekty lub obszary, ktÓre wymagają Wprowadzenia zasad ochrony dziedzictwa
kulturoweqo i zabwkÓw oraz dÓbr kultury wspołczesnej.

4' zasady i warunki scalania i podziafu nieruchomości:
1) parametry działek uzyskiwanych w Wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału

nieruchomoŚci:
a) powierzchnia nowo Wydzielanych działek - nie mniejsza niz 800 m2,

b) minimalna szerckość frontu nowo wydŻielanych działek budowlanych _ 22,0 m,

c) kąt polożenia granic działek - prostopadĘ do granicy fIontowej działki lub rÓwnoległy do
granicy z działką sąsiednią

d) dopuszcza się odstępstwo od lvymogÓw lit- b i c dla działek pŻylegających do
ślepozakończonych ulic i ślepozakończonych dróg wewnętrznych na ich końcowym
odcinku o długośc| 30,0 m,

e) kaŹdej z działek powstałych w wyniku podziału należy ZapewniÓ moŹliwośĆ realizacji
zabudowy z zachowaniem okreŚlonych w planie wskazników zagospodarowania t€renU;

2) dla każdej z działek powstałej w wyniku scalenia i podziału naleŻy zapewniĆ dostęp do drogi
publicznej - bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzn4 przy .zym'.
a.\ zakazuje się wydzielania działek Ż jedynym dosiępem od drogi publicznej _ uiicy

zbiorczĄ, oznaczonej symbolern 1 KDZ,
b) szerokość nowowydzielanych dróg wewnętrznych - nie mniejsza niż 8,0 m' zakazuje się

wĘczania drÓg wewnętŻnych do drogi publicznej _ ulicy Zbio'czej' oznaczonej
symbolem 1KDZ.

s. łasaov oosłusi te.enu w zakresie infrastruktury techniczn4 _ zgodn|

5. zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
'1) obsługa komunikacyina ierenÓw z ulic' oznaczonych na rysunku pianu, z Wyjątkiem drogi

pubiicznej - ulicy Zbiorczej. oznacŻonej symbołem 1KDZ;
2) ńa|eŻY zape]ł/niÓ miejsca parkingowe dla samochodÓw i rowerÓw, zgodnie z usialeniami 916

usŁ3.
v. zasady dotyczące sposobów i lerminów tymczasowego zagospodarowania, u.zaJzania
i u#ko{ania telenó.i' _ z us'.aleniama S1g-

s. stałrk_a procent4wa. słanowia_ca łodstawę do okr+śłania jedło|azo'-ś.ej o#ai' w stosunku
*l*a=:::+'.*J.j::: dc'*=l+si:j''|"*.:Ćści t;e'-c!':cr::cśc! _ 3C%.

Pi?eza:ac=enie 1+i3nat :

1 J 7ihi i(.'n'ń'a i lill iC n'_ła i''i'i :e:i; k;i io''J'Ja : ec ;i'_'.)il:;-' a ;'
2i lie pzewlduje s:ę rłci|!.'.'aŚc! l'ka!!za.j! łbiekiól,v hĘnd!a!''"Tch c pow]eiz+'Ęni '.p.z"ćazy

z-za=d-v oclireni' i Łsd=łto'.!=ria Ędu Pr=estizgililego c.az gr3r'Jnk! zabud'--*-}
i'-^^_ńń..l..^drni: taaantl'

1) forrna zabudo'iry:
a) budynki mieszkalne _ wolnostojące lub bliŹniacze
b) budynki usługowe _ wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem mieszkalnym'
cj bud'nki gospodarcze ! garaŹowe - wolnosto'iące lub zintegrowane z budynkiem



2) ioaLSZCZa sję ZachD''Vani: ]sin|elącej zabLda,My Z prałVera lo jE rnccern)zaqi' oż:alc,]!W
ir:;:i.jdc,,,ry z zac.c,yanjen 'łsk3ŹnjkÓw kształc)Vania ŻaaLccw-/ izagcsccĆar:rlianja
i.rjnL :k.:ś;onycn ,v plani.;

3) maksymainy stosunek po'łierzchni zabudovvy do powierzchni dzlałki _ 0,4.
4) WskaŹnik int€nsy,lvności zabudowy _ od 0,05 do 0,8;
5) minimalny udział powierŻchni biologicznie czynnej _ 40%;
6) maksymaina wysokość budynkÓw:

a) mieszkalnych, rnieszkalno-Usługowych i usługowych _ 10,0 m,
b) gospodalczych i garaŻowych - 7,0 m;

7) wysokośÓ gÓrnej krawędzi elewacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu -
nieprŻekraczająca 5,0 m;

8) dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o symetrycznym Układzie
odpowiada'iących sobie połaci dachowych i nachyleniu od 25 do 40";

9) kierunek głÓwnej ka|enicy dachu _ rÓwnoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki lub
do granicy z dzialką sąsiednią

10) ogrodzenia działek lub terenÓw lokalazowane od strony drÓg publicznych i innych miejsc
ogólnodostępnych winny spełniaĆ warunki:
a) ogrodzenie naleŻy realizowaĆ w liniach rozgraniczających ustalonych w planie, przy czym

dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzenia w gĘb terenu działki w przypadku
konieczności ominięcia istniejących przeszkÓd w postaci drzew, urządzeń infrastruktury
technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,

b) wysokośĆ ogrodzenia nie moŻe przekracŻaÓ 1,8 m od poziomu terenu,
c) ogrodzenie powinno być aŻurowe, co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu

o Ęcznej powieŻchni przeŚwitÓw i otworÓw nie mniejszej niŻ 25o/o powierzchni
ogrodzenia;

11) warunki wydzielania działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami ust.4 oraz s9 ust. 1 pkt 3,
12\ lokarizacia reklam i znakÓw informacyino-plastycznvch - zqodnie z ustaleniami s9 ust. 2.

3. szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) zasady ochrcny Środowiska, prŻyrody i krajobrazu kulturowego - kwalifikuje Się tereny w

zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu W środowisku' zgodnie 2 prŻepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony Środowiska, do kategorii terenÓw mieszkaniowo-usługowych;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr ku|tury wspÓłczesnej - nie
występują obiekty lub obszary, które wymagają wprowadzenia zasad ochrony dziedzictwa
kulturoweqo i zabvtków oBz dÓbr kulturV wspołczesnei.

4. zasady i warunki scalania i podziafu nieruchomości:
'l) parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału

nieruchomoŚci:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek - 1000 m2;
b) minimalna szerokoŚĆ frontu nowo wydzielanych działek budowlanych - 25,0 m,
c) kąt położenia granic działek - prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do

granicy z działką sąsiednią
d) każdej z działek powstałych w wyniku podziałU należy zapewnić możliwośĆ reatizaąi

zabudory z zacnowaniem okreŚIonych W planie wska:ŹnikÓw zagospodarowania terenu,
2) dla kaŻdą z działek powstałej w wyniku scalenia i podziału należy zapewnic dostęp do drogi

publicznej _ bezpośredni lub popŻez wydzie|oną drogę wewnętŻną wzy czYm''
a) szerokośc nowowydzielanych drÓg wewnętłznych _ nie mniejsza niż 8,0 m,
b) zakazuje się włączania drÓg wewnętŻnych do drogi publicznej _ ulicy zbiorczej,

oznaczonei svmbolem l KDZ;
5. zasadv obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznei - zqodnie z ustaleniami 817:
6. zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) obsłUga komunikacyjna terenów z ulic, oznaczonych na rysunku planu z wyjątkiem drogi
publicznej _ ulicy zbiorczĄ, oznaczonej symbolem 1KDz;

2) należy zapewnić miejsca parkingowe dla samochodÓw i roweIów, Żgodnie z ustaleniami s'l6
ust- 3.

7. zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, uJządzania
i użYtkowania terenów - zqodnie z ustaleniami s19.
8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku
procentowvm do wzrostu wartości nieruchomości - 30%.
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Ustaienia dla terenow crÓg publicznych

1. Układ komunikacyjny obszaru planu |worza' crogi publiczne: uiice zbiorcze i ulice dojazdowe'

2' Dla terenÓW' oznaczonych symbolem KDŻ ustaia się:

1) przeznaczenie terenu - tereny drÓg publicznych _ ulice ubiorcze;
2l nazwa ulicy (zapis informacyjny - nie stanowi ustaleń planu):

a) 1KDZ - ul. Rypińska'
b) 2KDZ _ Ul. Ziemiańska;

3) zasady ochrony i ksztaftowania ładu Przesttzenn€go oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających Zgodnie z rysunkiem planu'
b) parametry techniczne dróg zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących drÓg

publicznych,
c) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej stosownie do pŻepisów odrębnych,
d) dla terenu ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDz, nie dopuszcza się

obsługi komunikacyjnej przyległych działek.
e) dla terenu ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ, dopuszcza się

obsługę komunikacyjną pŻyległych działek nie posiadających dostępu do drÓg klasy niższej,
f) dla terenu oznacŻonego symbolem 2KDZ ustala się pŻebieg Ścieżki rowefowej, zgodnie

z oznaczeniem na rysunku planu lub budowę ciągu pieszo-rowerowego,
g) d|a terenu ulicy zbiorczej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDz, ustala się

wprowadzenie roz$liązań służących oddzielen|U ruchu rowerowego od samochodowego -
realizację pasÓw dla rowerzystÓw lub ścieżek rowerowych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uż)rtkowaniu _
lokalizacia reklam i znaków informacyino-plastycznych zqodn|e z ustaleniami tg ust.2:
5) zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznei _zqodnieŻ ustaleniami s17:
6) zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urŻądzania
i użytkowania terenów - zqodnie z ustaleniami s19;
7) stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednolazowej opłaty w stosunku
procentowYm do wzrostu wańości nieruchomości _ 30%.

3. Dla terenÓw, oznaczonych symbolem KDD ustala się:

1) przeznaę'enie terenu - tereny dróg publicznych - ulice do|azdowe,
2l nazwa ulicy (za pis informacyjny - nie stanowi ustaleń planu):

a) 1KDD _ pĄektowana,
b) 2KDD _ pĘjektowana,
c) 3KDD - ul. Armii Ludowei;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b) parametry techniczne drÓg zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących drÓg

publicznych,
c) lokalizacja wządzeń infrastruktury technicznej stosownie do przepisów odrębnych,
d) obsłuqa komunikacvina przvleołvch działek iterenów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu _
lokalizacia reklam i znakÓw informacyino-plastycznych zqodnie z ustaleniam| Eg ust.2;

5) zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznei _ zqodnie z ustaleniami s17;
5) zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego Żagospodarowania, ułządzania

i użYtkowania terenów - zqodnie z ustaleniami s19;
7) stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej oPłaty w stosunku

procentowym do wzrostu wańości nieruchomości _ 30%.
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Rozdu jał 4
Przepisy przgjścjoY'e i końcowe

s23.

Na obszarŻe objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowanla
przestrzennego miasta Sierpca dla obszaru połoŻonego pomiędzy uI' Kościuszki, Rypińską do
Głowackiego, WrÓblewskiego do lnstaIatorÓw i Bema i do u|. Kościuszkj, zatwierdzonego uchwałą
Nr 94/X1U2007 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Uz. Woj. Mazowieckiego z dnia
2 lutego 2008 r., Nr 9 poz. 306).

s24.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpca.

s25.

Uchwała wchodzi w życie po up.ływie 'l4 dni od dnia je'j ogłcszenia w Dzienniku Ulzędowym
Województwa Mazowieckiego.

PRzEWooNlezĄęY
RnD, 

Y/ł",. "

Marek Chrząn ws/ci
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UuAsAD }]l'E,\l]E do UCHY/AŁY nl 27 4l\xxy)]U?D13 z 27 'a2.2913ł'

Ucnlvałą }i| 11]lXYizc't1 Z cnia 7 ,,Vrz eśnia 201 1 r' Rada ]V]iejska Sierpca prŻystąpiła dc SporŻadz?nia
miejscowego planu Zagospcdarc\rvania przestrŻ--nnego obszaru połoŹonego w rejonie uI. Rypińskiej,
Ziemiańsk'e.j iArj'nii LUdoWej W siefpcu' Granice obszaru objętego scarządŻeniem Żmiany planu
oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik do ww uchwały. obszar objęty opracowaniem Planu
obejmował działk: o nr e,ł,rid. ?6214, 26215, 26216 oraz części działek o nr ewid. 245, 263,26412 i

269t2.
obszar objęty opracowaniem planu posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania

pzestrzennego (przyjęty uchwałą Nr 94/Xlu2007 Rady Miejskiej sierpca z dnia 5 grudnia 2aa7 l-) z
wyjątkiem działki o nr ewid. 263 połoŻonej pzy ul. Ziemiańskiej' dla ktÓrej Naczelny Sąd
Administracyjny Wyrokiem sygn' akt lV sĄWa 2075108 z dnia 07'01.2010 r. stwierdził nieważność
uchwały Nr 94/Xll12007 Rady Miejskiej sierpca zdnia 5 grudnia 2007 r-w związku z czym zaistniała
uzasadn|ona potrzeba sporządzenia planu dla obszaru obejmującego częŚÓ działki o nr ewid. 263' dla
ktÓrej stwierdzono niewaŻności w uchwały Rady Miejskie.j oraz dokonan|a zmian zasad
zagospodarowania terenÓW w obowiązującym planie dla terenów bezpoŚrednio z nią sąsiadujących,
W szczegÓlności dotyczących rozwiązań komunikacyjnych. Rada Miejska Sierpca uchwałą Nr
110lxv12011 z dnia 7 wfześnia 2011 r- pfzystą3iła do spolządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in- dzjałkę onrewid. 263 polożoną p.zy
uI' Ziemiańskiej.

zgaÓnie z an. i7 pkt i ustawy z dnia Ż7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
pŻestrzennym (Dz. U. z2012 r. poz' 647 ' 951) oraz ań. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r'
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz' U' z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pÓżn '

zm.) Burmistlz ogłosił w prasie w dniu 28 wrzeŚnia 2011 r. oraz poprzez obwieszczenie w dniu 27
wrzeŚnia 2011 r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu, okreŚlając formę, mlejsce
i termin składania wnioskÓW. Wnioski mogły być wnoszone do dnia 27 '10.2011 r. W formie pisemnej'
ustnie do protokołu w siedzibie UrŻędu Miejskiego w sierpcu, ul. Piastowska 'l'1a' 09-200 Sierpc oraz
za pomocą ŚrodkÓW komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym na adres email: info@sierpc. pl

W wyznaczonym terminie nie wpłynął do Urzędu Miejskiego w Sierpcu żaden Wniosek.
Pro.iekt Planu został pozytywnie zaopiniowany p.zez Gminną Komisję Architektoniczno -

UIbanistyczną a następnie zgodnie z art. 17 pkt 6 _ 8 przekazany do organów zewnętrz nych cełem
zaopiniowania i uzgodnienia. Projekt Planu został pozytywnie zaopiniowany iuzgodniony przez
wszystkie upowaŻnione do tego organy. W projekcie Planu dokonano niewielkich korekt wynikających
z uwzględnienia uwag przekazanycn pŻez organy właściwe do opiniowania iuzgadniania projektu
Planu.

zgodnie z ań. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ań.39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy zdn|a3 paŻdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na Środowisko BurmistrŻ ogłosił o wyłoŻeniu do publicznego Wglądu projektu Planu i

prognozy, W prasie w dniu 05 wrzeŚnia 2012 r. oraz poprzez obwiesŻczenie w dniu 03 września 2012
r. określając formę, miejsce itermin składania uwag. Uwagi mogły byÓ składane w terminie do dnia 26
pażdziernika 2012 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu,
ul. Piastowska 11a' 09-200 sierpc oraz za pomocą ŚrodkÓw komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: info@sierpc'pl, z podaniem
imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu' oznaczenia nieruchomości' której
uwaga dotyczy, Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami pŻeprowadzono
W dniu 05 pażdziernika 2012 r'

W odpowiedzi na ogłoszenie nie spłynęła do Urzędu Miejskiego W sierpcu Żadna uwaga do
projektu Planu oraz prognozy oddziaływania na Środowisko'

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrŻennego obszaru położonego W rejonie ul-

Rypińskiej, Ziemiańskiej ! Armii Ludowej w sierpcu wraz z rozstrzygnięciem o sposobie realizacji,
zapisanych W planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej' ktÓre należą do zadań własnych
gminny oraz zasadności ich finansowania stanowiącym załącznik do uchwały, zostal pŻedstawiony do
uchwalenia Radzie Miejskiej.

zgodnie z ań. 20 ust. '1 usiawy z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z2012 r. poz.647 z pÓżn' zm.) plan uchwala rada gminy po stwierdzeniu' Źe
nie narusza on ustaleń studium. Dokonano badania rozwiązań pzyjętych w pro'iekcie planu W wyniku
którego stwierdzono, Że Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń studium. Uchwałę w sprawie
Uchwalenia planu podejmuje się po pod.jęciu uchwały w sprawie stwierdzenia, Źe projekt planu nie
narUsza ustaleń Studium uwarunkowań i kierUnkÓW zagospodarowania przestrzennego miasta sierpc.
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