
U chwała Nr 3'l2lxLll2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 kwielnia 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
p rzestrze n n eg o obszaru S ierpc-Zachód

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U'
z 2o0'l r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lj. Dz. U. z2012 r' poz.647 z póżn' zm.) w związku
z uchwałą Nr 45Nll20'l1 Rady Miejskie.j sierpca z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przystą]ienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sierpc-zachód, Rada Miejska
sierpca uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogóln e

sl.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania prŻestrzennego sierpc-Zachód,
przyjętego uchwałą Nr 282lxxxlll2o09 Rady Mieiskiej sierpca z dnia 25 Września 2009 r' (Dz. Urz'
Województwa Mazowieckiego z dnia 28listopada 2009 r.' Nr'193 poz' 5368)' zwaną dalej p|anem' po
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunkÓw zagospodarowania
przestrzennego miasta sierpc, zatwierdzonego uchwałą Nr 394r(LVlu2010 Rady Miejskiej w sierpcu
z dnia 10 listopada 2010 r.

2' Plan obejmuje obszar określony W uchwale Nr 45Nl,l2011 Rady Miejskiej Słerpca z dnia 9 lutego
2011 r- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego
obszaru sierpc_zachÓd obejm ujący tereny:

1) w rejonie ulic: staszica, Mieszka l-go, chrobrego, Łokietka i staszica - okreśłone w Mw
uchwale jako obszar nr 1;

2) w rejonie ulic: sucharskiego i Jana Pawła ll - określone w w/w uchwale jako obszar nr 2,
3) W rejonie ulic: Jana Pawła ll, Konstytucji 3-go Maia i Polnej - okreŚIone w ww uchwale jako

obszar nr 3.

3' Granice obszaru ob.jętego planem, oznaczono na rysunku planu, stanowiącym zaĘcznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.

4. Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do Wyłożonego do publicznego wglądu projektu
planu. stwierdza się, iż uwaga złoŻona do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu
została uwzględniona przez Burmistza.

5. Rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z załącznikiem N 2'

s2,

lntegralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu, sporządzony w skali 1: 1000, stanowiący zatącznik nr 1, składający się

z 2 arkuszy:
a) jednostka planistyczna A iB-arkusz 1,

b) jednostka planistyczna C - arkusz 2:
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktÓre należą do zadań Wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania'
stanowiące załącznik nl 2.

s3.

W granicach obszaru, ob.jętego zmianą planu, wydzielono trzy jednostki planistyczne:
1) jednostka planistyczna A - obe]mująca tereny w rejonie ulic: sucharskiego, Jana Pawła ll'

o ktÓrych mowa w s2 ust. 2 pkt 2;



jednostka planistyczna B _ obejmująca tereny w rejonie ulic: Jana Pawla ll, Konstytucji
3-go Ma.ia' Polnej' o których mowa w s2 ust. 2 pkt 3;
jednostka planistyczna c _ obejmująca tereny w rejonie ulic: staszica, Mieszka l_9o'
chrobrego,'Łokietka istaszica, o których mowa W s2 ust. 2 pkt 1.

s4.

Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest określenie:
1) plzeznaczenia terenóW oraz linii rozgraniczających tereny o rÓżnym przeznaczeniu lub

rÓżnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i ksztaftowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkÓw oraz dóbr kultury Współczesnej;
5) Wymagań Wynikających z polŻeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaŹnikÓW zagospodarowania terenu'
7) granic i sposobÓW zagospodarowania terenÓw lub obiektów podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;
8) szczegółowych zasad iWarunkÓw scalania i podziału nieruchomości;
9) szczegÓłowych WarunkÓw zagospodarowania terenóW oraz ograniczeń w ich użytkowaniu'

w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji' rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobów i terminÓw tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenÓw,
12) stawek procentowych, na podstawie' ktÓrych ustala się opłatę, o której mowa w ań. 36 ust' 4

ustawy.

ss.

1 . llekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - naleŻy pŻez lo rozumieć ustawę regulującą zagadnienia planowania

przestrzennego, w dniu uchwalenia planu - ustawę z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu
i zagospodarowaniu przestŹennym (tj' Dz. U' z 2012 r. poz' 647 zpÓżn. zm.), o ile z treŚci
przepisu nie wynika inaczej:

2) uchwale _ naleŻy plzez lo rozumieÓ niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika
inaczej;

3) przepisach odrębnych - naleŻy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz aktów
wykonawczych, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

4) obszaee - należy przez to rozumieć obszal objęty planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu;

5) Mieście _ naleŻy przez to rozumieć miasto sierpc, chyba, Że z treści zapisu wynika inaczej;
6) linii rozgraniczającej - naleŻy przez to rozumieć granice między terenam i o rÓŹnym sposobie

Użytkowania, zagospodarowaniu lub różnym pżeznaczeniu podstawowym (w tym rÓwnież
ulice), ustalone niniejszym planem;

7) terenie - naleŻy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub
o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniam!
rozglanicząącymi i oznaczony sym bolem,

8) oznaczeniu _ naleŻY przez to tozumieÓ oznaczenie symbolem terenu na rysunku planu,
w którym kolejno:
a) pierwsze litery od A do c oznaczają jednostkę planistyczną, w ktÓrej zlokalizowany jest

teren.
b) liczby oznaczają ko|ejny numer terenu wyróżniający go wśród terenów w granicach

.jednostki planistycznej o tym samym przeznaczeniu,
c) litery po liczbach oznaczają przeznaczenie terenu;

9) pEeznaczeniu _ należy przez lo rozumieć funkcję, na jaką teren, wyznaczony liniami
rozgtanicząącymi, ma byĆ zagospodarowany i użytkowany;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć fuńkcję inną niż określone
przeznaczenie, na jaką teren, Wyznaczony liniami rozgranicza!ącymi, może być
zagospodarowany i użytkowany na warunkach określonych w planie;

11) maksymalnym stosunku powierzchni zabudowy do powieŻchni działki - należy przez to
rozumieć stosunek powieechni kondygnacji przyziemia mierzonych W obrysie zewnętrznym
wszystkich budynków zlokalizowanych na danej działce, do powierzchni danej działki, który
nie moŹe być Wzek(oczony w granicach działki;

12) wskaźniku intensywności zabudowy - należY przez lo rozumieć stosunek povyierzchni
całkowite.j zabudowy, stanowiącą sumę powierzchni kondygnacji nadziemnych budynkÓw
liczoną po ich obrysie zewnętrznym 

' 
do powierzchni działki;

2)

3)



13) powierzchni terenu biologicznie czynnej _ naleŻy rozumieć zgodnie z def]nicją zawańą
w przepisach odrębnych _ rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z12 kwietnia 2002r.
W sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaÓ budynki i ich usytuowanie
(Dz' u. 2002 r. Nr 75 poz' 690 z póŹn ' zm ');

14) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy Wzez to rozumieć wyrcŻony
W procentach udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki
W granicach działkj;

15) wysokości budynku _ należy p.zez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku
mierzoną od poziomu terenu przy najniżej połoŻonym wejŚciu do budynku lub jego części do
górnej płaszczyzny stropu bądŹ najwyżej połoŻonej krawędzi stropodachu nad najwyższą
kondygnacją uŻytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i Warstwy ją osłaniającej' albo do
najwyżej położonej gÓrnej powierzchni innego przekrycia;

16) wysokości elewacji _ naleŻy pŻez to rozumieć wysokość górnej krawędzi elewacji, jej
gzymsu, attyki lub dolnych krawędzi głóWnych połaci dachowych mierzoną od poziomU terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego częŚci;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu
linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii
rozgranicząących (dotyczy takŻe części podziemnych i nadziemnych budynkÓw)' przy czym
nie dotyczy to okapów i gzymsóW, ktÓrej mogą przekraczać tą linię o nie więce'i niż 0,8 m'
natomiasl części budynku, takie jak balkony, galerie, larasy' schody zewnętrzne, pochylnie
i rampy o nie więcej niż 1'5 m;

18) zabudowie mieszkaniowej jedno.odzinnej - należy przez to rozumieĆ zabudowę
jednorodzinną w rozumieniu przepisÓw odrębnych dotyczących budownictwa;

19) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - naleŻY przez to rozumieć jeden budynek
mieszkalny wjelorodzinny, rozumiany jako budynek mieszkalny zawieraiący 2 lub więce'l
mieszkań, lub ich zespół wraz z pfzeznaczonymi dla potrzeb mieszkających wnich rodzin
budynkami garażowymi i gospodarczymi;

20) uciążliwości _ naleŻy plzez to rozumieć oddziaływanie na otoczenie obiektów i urządzeń,
powodowane emisją gazóW, pyłÓw' hałasu, promieniowania itp', a także wynikające ze
Wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektÓW i urządzeń
powodujące przekroczenie dopuszczalnych poziomÓw emisji i oddziatywań określonych
w przepisach odrębnych dolyczący ochrony środowiska poza terenem, do którego inwestor
posiada tytuł prawny;

21) usługach _ naleŻy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne, wolnostojące lub lokale
niemieszkalne wbudowane w inne obiekty, w ktÓrych prowadzona jest działalność służąca
zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami
przemysłowymi' z wykluczeniem obiektÓw handlowych o powierzchni swzedaży większej niŻ
2000 m'l

22) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieÓ działania o znaczeniu lokalnym
iponadlokalnym, stanowiące realizacię celÓW, o ktÓrych mowa w przepisach odrębnych
dotyczących gospodarki nieruchomościam i (ań. 6 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r'
o gospodarce nieruchomościam i (Dz. v. z 2000 r. Nr 46, poz. 253 z póŻn. zm.\):

23) działce - naleŻy przez to rozumieć działkę budowlaną W rozumieniu ustawy;
24) kierunku kalenicy _ naleŻy pŻez lo rozumieÓ usytuowanie głÓwnej kalenicy budynku

Względem frontu działki lub 9ranicy z działką sąsiednią;
25) dachu płaskim _ należy przez to rozumieć dach o spadku nie większym niż 12';
26) kącie polożenia granic nowych działek - należy wzez to rozumieć określony w ustaleniach

szczegÓfowych kąt, jaki mają tworzyć z pasem drogowym dochodzące do niego nowe granice
działek:

27) modernizacji _ naleŻy przez to rozumieć działan;a związane ze zwiększeniem wańoŚci
użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia;

28) nośniku reklamy - naleŻy przez to rozumjeć Wządzenie w jakiejkolwiek materialnej formie,
ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną nieoświetloną, ośWietloną lub podświetloną,
przeznaczone do eksponowania reklamy;

29) reklamie - należy przez lo lozumieĆ prze(azywaną w jakiejkolwiek wizualnej formie i wzy
wykorzystaniu nośnika reklamowego informacja o pzedsiębiorstwach, towarach iusługach
zlokalizowanych i do nabycia poza nieruchomością, na którejjest umieszczona;

30) urządzeniu infrastruktury technicznej _ należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią,
na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicŻe,
elektroenergetyczne, gazowe i telekom unikacyjne, z wyłączeniem plzyłączy do obiektów
budowlanych.

2. Po.ięcia i określenia użyte W ustaleniach planu' a niezdefiniowane w ust. 1 należy rozumiec
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa'



s6.

1' Dla całego obszaru planu obowiązują ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej' zasady ochrony środowiska przyrodniczego
ikulturowego oraz zasady realizacji zagospodarowania, zawańe w Ustaleniach ogÓlnych
i szczegÓłowych' odpowiednio w rozdziałach 2 i 3.

2' W granicach planu wydzielono tereny, któIe oznaczono na rysunku planu dla powiązania rysunku
planu z ustaleniami tekstowymi.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

s7.

1. Następujące oz^aczenia graflczne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgranicząące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

zagosPodarowania;
3) nieprzekraczalneliniezabudowy;
4) pŻeznaczenie terenów;
5) strefa zieleni urządzonei;
6) obszarystanowiskarcheologicznych;
7) ścieŻki rowerowe.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, niewymienione w ust. 'l, mają charakter
informacyjny.

s8.

'1' W zakresie przeznaczenia te.enÓw wYznacza się tereny, będące przedmiotem przepisów
ogÓlnych i szczegÓłowych, o następującym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MwU;
3) tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolem zD;
4) tereny drÓg publicznych:

a) tereny ulic zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ,
b) tereny ulic lokalnych, oznaczone symbolem KDL,
c) tereny ulic dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;

5) tereny ciągÓW pieszych, oznaczone symbolem Kx.

2. Ustala się tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych:
1) tereny dróg publicznych: ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych;
2) tereny ciągów pieszych jako sfuŻące budowie i utrzymywaniu ciągów drenażowych,

prŻewodów i urządzeń służącyclt do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazóW i energii
elektrycznei' a także innych obiektów i Ulządzeń niezbędnych do kotzystania z tych
przewodÓw i urządzeń'

3. Dopuszcza się realizację celÓw publicznych na terenach innych niż wymienione w ust' 2 o funkcji
zgodnej z pŻeznaczeniem tych terenÓw lrlh przeznaczeniem dopuszczaInym.

se.

'l' Linie rozgraniczające tereny o rÓżnym przeznaczeniu lub rÓżnych zasadach zagospodarowania
wyznacza się na rysunku planu.

2' Dla terenÓw, o ktÓrych mowa w ust. 1, ustala się pŻeznaczenie, a w uzasadnionych przypadkach,
określa sję przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia-

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

s10.

1 - W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:



1) zasady kształtowania ładu przestrzennego Wprowadza się poprzez nakazY, zakazy,
dopuszczenia iograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniamj dla poszczególnych
terenów zawańymi W Ustaleniach szczegółowych;
uksztaftowańia wymagają:
a) zagospodarowanie terenóW, zgodnie z ustaleniami szczegÓłowymi określonymi dla

poszczególnych terenÓw'
b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modernizacji,

rozbudowy i budowy systemów komunikac.ii oraz ustaleniami szczegółowymi dla
poszczegÓlnych drÓg;

w zakresie Wydzielania działek budowlanych:
a) podziały działek dokonywane w celu wydzielenia działki Wzeznaczone.i na powiększenie

sąsiedniej nieruchomości oraz Wydzielanie działek związane z budową lub poszerzeniami
dróg oraz lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej mogą być dokonywane
niezależnie od okrrślonych dla poszczególnych terenÓw, w ustaleniach w zakresie zasad
scalania i podziału nieruchomości, parametrÓw działek oraz wskaŹnikÓw dotyczących
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) dopuszcza się odstępstwo od minimalnych wielkości nowowydzielanych działek
w przypadku dokonywania wydzielenia budynków istniejących w dniu Uchwalenia planu
wlaz z działkami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

c) każdej z działek należy zapewnić możliwośĆ realizacji zabudowy z zachowaniem
określonych w planie wskaŹników zagospodarowania terenu,

d) dopuszcza się dokonanie podziału działki niepowodującego zmiany szerokości frontowej
działki bez zachowania minimalnej szerokości frontowej działki określonej w Ustaleniach
szczegółowych,

e) dla każdej z działek naleŻy zapewniĆ dostęp do drogi publicznej _ bezpośredni lub
poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną o ile w Ustaleniach szczegÓłowych nie ustalono
inaczej,

f) zapewnienie dojazdu do działki w drodze ustanowienia służebności drogowej dopuszcza
się wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe' W przypadku gdy wydzielana dzjałka
przylega do terenu drogi pub|icznej, ktÓra nie została jeszcze zrealizowana' do czasu
realizacji te.i drogi.

2)

3)

2' W zakresie rozmieszczenia .eklam oraz znaków informacyjno-plastycznych ustala się:
1) zakaz sytuowania wolnostojących nośnikÓw reklamy na terenach oznaczonych symbolem

MN, oraz na terenach ulic zbiorczych, oznaczonych symbolem KDZ, ulic lokalnych,
oznaczonych symbolem KDL oraz ulic dojazdowych, oznaczonych symbolem KDD;

2) Wielkość powierzchni reklamowej tablicy reklamowej, szyldu, bannera, plaszczyzny
ekspozycyjnej nośnika reklamowego oraz znaku informacyjno-plastycznego nie może
pŻeklaczać 12,0 m'

3) odległośĆ reklam iznakÓw informacyjno-plastycznych nie może być mniejsza niż:
a) 15'0 m od znakÓw drogowych,
b) 15'0 m od skrŻyżowań Ulic dojazdowych (KDD)' ułic lokalnych (KDL) i ulic zbiorczych

(KDz);
4) nie dopuszcza się umieszczania reklam iznaków informacyjno_plastycznych:

a) na drzewach,
b) na obiektach małej architektury umieszczonych w przestrzeniach publicznych,
c) na latarniach ulicznych.

s11.

W zakresie zasad ochrony śIodowiska, pŻyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz realizaąi zakładÓW o zwiększonym ryzyku i zakładÓw o dużym ryzyku wystąpienia

powaŻnej awarii przemysłowej' określonych w przepisach odrębnych;
2) zakaŻ lokalizaąi przedsięWzięó mogących zawsze znacząco oddziaływaĆ na środowisko,

określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska' za wyjątkiem dróg
oraz wządzeń infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji obiektÓw i Usług, ktÓrych funkcjonowanie może być Źródłem uciąŻliwości
przekrucz'ących wańości doPuszczalne zgodnie z wymogami przepisÓw odrębnych'
Wykraczających poza granice terenu' do ktÓrego inwestor posiada tytuł prawny, zwłaszcza
W zakresie hałasu, drgań, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleb i Wód;

4) w zakresie gospodarki odpadami:
a) obowiązek ufządzenia na nieruchomości miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów

z uwzględnieniem ich segregacji'



b) dopuszcza się lokalizowanie Wządzeń do zbierania i segregacji odpadów (kosze,
pojemniki) na terenach dróg;

5) kwalifikuje się tereny do odpowiedniego rodzaju terenu W zakresie dopuszczalnego poziomu
hałasu W śiodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
zgodnie z ustaleniami zawańymiw ustaleniach szczegółowych dla poszczegÓlnych terenów;

6) wprowadza się ograniczenia w zakresie możliwości i intensywności Wykorzystania terenów
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów, zawańymł w ustaleniach szczegÓłowych;

7\ w przypadku realizowania nowych kotłownj lokalnych wymaga sję słosowania technologii
ipaliw ekologicznych zapewniających dotrzymanie obowiązujących norm emisji
zanieczyszczeń. Należy przewidzieÓ pokrycie częŚci zapotrzebowania na ciepło wykorzystując
odnawialne Źródła energii;

8) dopuszcza się moŹliwość realizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej (masztÓw
telefonii komÓrkowej lub innych obiektóW tego typu m'in. wieŻ i masztÓw
radiokom unikacyjnych, radionawigacyjnych), przy czym na terenach przeznaczonych pod
realizac.ię zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj.: terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN) dopuszcza się wyłącznie lokalizację infrastruktury o nieznacznym
oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoiu usług i sieci
telekomunikacyinych;

9) objęcie całego obszaru objętego planem zolganizowanymi systemami:
a) zaopatrzenia w wodę, gaz, ciepło i ene.gię elektryczną,
b) odprowadzania ściekÓw:

10) uciąŹliwość prowadzonej działalności nie moŹe wykraczać poza granicr działki, do której
inwestor posiada tytuł prawny.

s12.

'1. W zakresie zasad ochrony dziedzicźwa kulturowego i zabytków o.az dóbr kult$ry
współczesnej obejmuje się ochroną ustaleniam! planu stanowiska archeologiczne w Eianicacn
oznaczonych na rysunkU planu obszarów stanowisk archeologicznych.

2. \ u' obszarach stanowisk archeologicznych:
J) lvszelkie p|ojektcwane działania, związane z zagospodarowaniem terenu lub zabudową

muszą być zgłoszone v./łaściwym słUŻbom ochrony zabytkÓw (Mazowieckiemu
WojewÓdzkiemu Konse.watorowi zabytkÓw);

2) obowiązuje przeprowadzenle badań archeologicznych, wyprzeaizających piŻysią]ienie do
realizacji ewentualnych projekiowanych Zamierzeń i inwestycji, lub nadzorów
archaolcEiczn:rch nad zieinnj/mi pracami budowian,/nii wy"konyi{antmi w',rakcie;ch iealizacji
,# zakresie uzgodnionym z właściwymi służbami och.ony zabytkóYJ'

3. Nie wprowadza się wymogów w zakresie ochrony dÓbr kultury współczesnej ze względu na nie
wyslępowanie ich w obszarze.

s13.

'1. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
'1) nie wskazuje się granic obszaru przestrzeni publiczne.i;
2) przestrzefiiami pub{icznym i są tereny: ulic, ciągów pieszych;
3) za przestrzenie publiczne uznaje się również nieogrodzone części działek pŻed obiektami

usługowymi, jeś|i prowadzona w nich działalncŚĆ Usługowa nra charakter ogÓłnodostępny.

2- W przestizeniach publicznych ustala się:
1, dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury, lj. pomniki, rzeŹby, fontanny, ławki'

kosze, obudowy drzew' pachołki' balustrady schodÓW ibalkonów iip''
2) nakaz dostosowania przestrzeni Publicznych do potrzeb osób niepełnosprawn\'ch poprzez:

a) obniżenie do poziomu jezcni krawężnika chodnjka na caiej iCEo 3Zei'oko3ci' 6ie n;e
mniejszej niŻ 1,5 m' w sposób umcŻiiwiający zjazd iwjaŻd łsabłe po.usŻaiącej się na

' \^t^iVtt

l.'| cYi,|v!r5'J4Ll'lv rc j!-ulll ll.t!'ol-v ęj !l lU]vllov'l iji.dj-i uid ijlź-/1!|J|l'

a) wpaowŹ,jaełie oasa nai=i=:':=i-::-:i = l'aya+aa;:ają;aj 5ię fakiuaza'::'azrji.iałłej dl= 5sJb
-.iVcft'n'k.ia M/?r^k,t n2 .!tĄ.tnił2.h n!'79d L.2$/ażnik'mi ^n'lś'.'Ąn!,mj .l^ ^^?i^mll
Jc4u. r"

Ij''l wyposazenie w sygftEiizację q'Źwiękową p.Z*jść Ż sygńaiizacją Świeiińą,
e) dcsicsowanle mebli ulicznYch: ławek, kiosków, Wiat, tablic isłupów informacyjn-vch do

'uail'.: 
a;es.eg., -liajsc*.;a a+i.i.jaaz'*ku iiawk;) *aieŹy iakaiizować Pazy p.Zysiańkach

autobusowych oraz plzy chodnikach' obok ławki należy p.zewidzieĆ miejsce do
zailzymania sie osoby po'uszalace] sie na wózkl'



3) zakaz lokalizaąi tymczasowych obiektÓw handIowo _ usługowych.

s14.

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowan ia terenu poprzez
określenie:

1) parametrów i wskaźnikÓW kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla
poszczegÓlnych terenÓW;

2) nieryzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Ż' Dopuszcza się możliwość zachowania istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza Wyznaczonymi
liniami zabudowy z moŻliwością dokonywania jej remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
przy czym rozbudowa musi respektować wyznaczone linie zabUdowy.

s15.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektóW podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenÓw gÓrniczych, a także
obszarów szczegÓlnego zagrożenia powodzią oraz obszarÓw osuwania się mas ziemnych:

1) obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary zabytkowe - stanowisko
archeologiczne;

2) w obszarze nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz
obszary osuwania się mas ziemnych'

s16.

W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów

nieruchomości;
2) dopuszcza się przeprowadŻenie scaleń ipodziałÓw nieruchomości, z zachowaniem ustaleń:

a) W zakresie scaleń i podziałÓw nieruchomości okreŚlonych dla poszczegÓlnych terenÓw
w ustaleniach szczegÓłowych'

b) w zakresie Wydzielania działek budowlanych - s10 ust. 1 pkt 3'

s17.

1 . W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) dla obsługi obszaru objętego planem i zapewnienia powiązań lokalnych iponadlokalnych

wyznacza się tereny kom unikacji:
a) tereny ulic zbjorczych, oznaczone symbolem KDz, stanowiące powiązania ponadlokalne

w stosunku do obszaru planu, obsługujące prŻyległe tereny w ograniczonym zakresie'
b) tereny ulic lokalnych, oznaczone symbolem KDL, tereny ulic dojazdowych, oznaczone

symbolem KDD oraz tereny ciągÓW pieszych, oznaczone symbolem KX, stanowiące
system powiązań lokalnych, obsługujących przyległe tereny, doprowadzające ruch do ulic
ponadlokalnych;

2) zaliczenie wyznaczonych w planie drÓg do dróg publicznych następuje w trybie
przewidzianym w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych;

3) w zakresie komunikacji rowerowej:
a) ustala się przebieg ścieżek rowerowych w terenach ulic, zgodnie z oznaczeniem na

rysunku planu i ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegÓłowych dla poszczególnych
terenóW'

b) wYznaczony przebieg ma charakter orientacyjny - podlega uściśleniu na etapie realizacji
inwestycji.

2' Ustala się parańetry techniczne dróg, warunki ich dostępności komunikacyjnej oraz warunki
obsłUgi komunikacyjne.i terenÓw zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz uslaleniami zawańYmi
W uslaleniach szczegółowych.



3. Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, należy zapewnić miejsca parkingowe dla
samochodów i rowerów w następującej liczbie:

1) dla mieszkańców _ 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny;
2) dla użytkownikóW obiektÓW usługowych:

a) obiektÓw handlowych - 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni sprzedaży, nie mniej niż 2
stanowiska na 1 lokal,

b) dla lokali gastronom icznych - l stanowisko na 4^miejsca konsumpc.vjne,
c) dla obiektÓvy biurowych - 'l stanowisko na 30 m'powierzchni użytkowej,
d) dla innych zakładÓW usługowych - 1 stanowisko na 50 m' powierzchni użytkowej. nie

mniej i'liŻ 2 stanowiska na zakład:
3) dla pracowników obiekióW usługowych - 1 stanowisko na 3 zatrudnionych na zmianie;
4) na każde 3 miejsca postojowe dla samochodóW należy pŻewidzieć 1 miejsce dla rowerów'

s18.

W zakresie zasad modernizacji' rozbudowy i budowy systemÓw infrastruktury technicznej
ustala się:

a) w zakresie uzbrojenia terenu:
a) zaopatrzenie wszystkich terenÓw przeznaczonych w p|anie na cele zabudowy w media

z miejskich sieci infrastruktury technicznej,
b) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących u,Żądzeń inf.astruktury technicznej.

a także ich modernizację' przebudcwę lub rozbudowę' wynikające z potrzeb
zagospodaiowania terenu,

i) dia projektof='6nych ufządzeń li'lfrastrukturr" ieĆhnicznej ustala sie rezerw-Y terenu !'-, tlniach
ro:gi:nicz=ją+;'ch drÓg public:nych, poza.j3:cnia; doplszcza się iokalizowanie Urząd,zeń
infrastruktury technicznej prza lymi terenami, w miejssach dJstępn).,ch dle '$Jłaśc!\jJl',ch
SlUzb ekspioaiac]/ii]!cir iw tałi sDosob' abv źn'i;i:in:6ii;cwac ko3;i'" ljsLjr:''aijia lroIJŻ_]|
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c) Ustala sie. ze trasv dla Drojektowan.vch DrŻewodów wodociasowvch należY leze.wcwa.
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służb eksploatacyjnych,
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e) parametry sieci powinny zapewniać mozliwość jei Wykorzystania dla ce|ów
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a) skanalizońanie obszaIu objętego planem w iozdzielczym systemie kanalizacji,
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d) w zakresie odprowadzania wód opadov!,ych i roztopowych:
e) naleŻ'' d+:rŁ da Żagospoda.cwania mcŹ|iwie jak najlvięksŻej iiÓŚć wÓd w granicach
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bi icpgsz.z3 s!ę ecprowadzenie nadrniaru wÓd do sieci kanalizaąi deszczowej'
a) odprawadzenie wóc opadowych i roziopowych z terenóW ulic _ do ziemi na tereny
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e) w zakresie zaopatr.enia w 96z:
a} zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, na Wafu*kach ekreśionych ?Żez zaŻądcę



3' Na terenach' na ktÓrych dopuszcza się zabudowę, naleŻy zapewniĆ miejsca parkingowe dla
samochodów i rowerów w następującej liczbie:

1) dla mieszkańców - 'l stanowisko na 1 lokal mieszkalny;
2) dla użytkownikÓw obiektÓw usługowych:

a) obiektów handlowych - 1 stanowisko na 30 m' powierzchni spfzedaŻy, nie mniej niż 2
stanowiska na 1 lokal,

b) dla lokali gastronomicznych - 1 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 użytkowei, nie

mniej niŻ 2 stanowiska na zakład:
3} dla pi'acowników obiektów Usługowych - 1 stanowisko na 3 zatrudnionych na zmianie;
4) na każde 3 miejsca poslojowe dla samochodów naleŻy pŻewidzieć 1 miejsce dla rowerów'

s18.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
ustala s!ę:

a) w zakresie uzbrojenia terenu:
a) zaopatrŻenie wszystkich terenów przeznaczonych w planie na cele zabudowy w media

z miejskich sieci infrastruktury technicznej,
b) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istn;ejących uruadzeń infrastrukturv technicŻne!'

a takŻe ich modernizację, przebudo\a!ę lub rozbudowę, wynikające z potrzeb
zagospodai'owania terenu,

ci dia projektowan\Jch urzaśzeń infIastruktur9' lechnicznei ustala sie rezerwY terenu w iiniach
ro:sra !.zaiących dróg publicznych, poz3 jezdnia; dopuszcŻa się lckalizowanie Urządzei'
lnfrastruktufy techniczne.| poza tymi terenami. w miejscach dc3tępn,,'ch c!3 !.jłaścir'/ych
słL']zb eKSnioatac'vin:vcn iw taki s'osoi' aby zm ifi;i_- aiizo'"i''ac Ec3::v' l.;sUwania ;.oi';j:
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c) ustala się, Źe trasy dla projektowanych o.zewodÓw wodocia-sowvĆh należy rezerwować
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e) parametry sieci powinny zapewniać możliwośÓ jej wykorŻystania dla celÓw
!!-zsclwP!22!'owych:

^\ .., - ^ r--^ ^:^

a) skanalizowenie obszaru cbjęteEo planem w rozdzietczym systemie kanalizac.ji,
;) odpic'if6dŻ6ii j. ści€kś'.r !v :ystemie glatńiiac]-'jn}jni lJb grarr,;iaćijno-pcri'i po''';i'm ' lra

;lć.|..''|t'ż '' ' '_|^..:>'J ,v' :' Pl.ę4 4..-.{J' ę :l: '.'
c) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnei dÓpuszcza się cdprowadzanie ścieków do

szcŻe!nych ZbiornikÓ'"Y beŻodpłrł'.G'.}iych na nieczystośCi .ick|e'
ł} t 4^al UUP'Uvldo/aI l'd

ci) w zakresle odpłowadzania wód apadowych i roztopowych:
a} nal€źy dąiyĆ dc zag9spćdaiclsania możiiwie jak najlciększej iiośĆ wÓd w granicach

Jł'i::i:i;:.j::.fi:llg!i-...rJl-|j.l:ll':.:ea!'JL:jil.'\.lłł:Iy.|lllauZ'a'Fdr/:i!ą!i-u'ij.ii

Wody te należy odpro}vadzić na własny teren nieutvJardzony lub do wykonanego do tego
celu zbiornika rełencyjnego z zachcwaniem WyftogÓw przep!sów ocIębnych dotycŻącyeh

b) dopugz9z3 
'ię 

ocprcwadzenie nadmiafu wÓd do sieci kanalizaąi deszczowe.!,
ć) Ódpro''adz-=nie wód opadowych i roztopowych z terenÓw Ulic _ do ziemi na tereny

!vg!4!.lL.!!l.l.j!Ę1':lall.!'44LJ!UEv4l.l'łył4j'

e) w zakresie zaopatz enia w gaz:
a) zaopetrzenie w gaz Z miejskiej siec; gaŻowej, na Wafur:kach określonych przez zaftąłCę



b) rozbudowę sjeci gazowej, na podstawie koncepcji gazyfikacji Miasta,
c) lokalizacja gazociągów w zgodzie z wymo9ami przepisów odrębnych dotyczącymi

warunków technicznych, .iakim Winny odpowiadać sieci gazoWe,
d) na terónach zabudowy jednorodzinnej lokalizację szafek gazowych z9odnie

z warunkami zakładu gazowniczego,
e) linia ogrodzeń Winna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu W rzucie poziomym,
f) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do czasu wybudowania sieci

gazowej dopuszcza się stosowanie do stałych podziemnych zbiorników na gaz płynny;
f) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie z:
- indywidualnych ŹrÓdeł ciepła, wykorzystujących energię elektryczną, gaz, bezpieczne

ekologicznie paliwa stałe i/lub odnawialne źródła energii w tym ciepło wnętrza ziemi,
- miejskiej sieci ciepłowniczej' na Warunkach określonych przez zarządcę sieci'

b) dopuszcza się zachowanie istniejących przewodów sieci ciep|nej oraz moŻliwość
przebudowy i rozbudowy sieci;

g) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej' na warunkach

określonych przez zarządcę sieci,
b) przebudowę i budowę linii elektroenergetycznych:

- w jednostkach planistycznycb A i B - w systemie kablowym,
- w jednostce planistycznej C - w systemie napowietrzno - kablowym,

c) przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej, kolidującej z projektowaną zabudową
moŻe być reaIizowana na warunkach określonych przez Właściciela sieci,

d) realizację oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających ulic;
h) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych połączeń przewodowych:

a) obsługę telekom unikacyjną obiektÓw na terenie ob.iętym planem z istniejącej
i projektowanej sieci telekomunikacyjnej,

b) przebudowę i rozbudowę w systemie kablowym istniejących przewodowych linii
telekom unikacyjnych;

i) w zakresie dostępu do telekomu nikacyjnych połączeń bezprz ewodowych:
a) obsługę telekom unikacyjną obiektów na terenie objętym planem z istniejącej

i projektowanej sieci telekomunikacyjnej,
b) na terenach zabudowy mieszkaniowe.i .iednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN,

dopuszcza się Wyłącznie lokalizację infrastruktury telekom unikacyjnej o njeznacznym
oddziaływaniu, W rozumieniu przepisÓw odrębnych dotyczących rozwoju sieci
telekom unikacyjnych,

c) obiekty nadziemne należy lokalizować W granicach terenów przeznaczonych pod
zabudowę,

d) lokalizac'ia masztu o wysokości przekraczającej 50,0 m od poziomu terenu wymaga
zgłoszenia WŁaŚciwym jednostkom organizacyjnym wojska celem ustalenia sposobu
oznakowania przeszkodowego;

j) wzakresie gospodarki odpadami-zgodniez ustaleniami 511 pkt4.

s19.

1' Dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej oraz
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego naleŹy zachować strefy bezpieczeństwa od
napowietrznych sieci elektroenergetycznych 1skv _ 7'5 m na każda stronę od osi linii, w ktÓrych
obowiązują szczegÓlne warunki prowadzenia prac budowlanych zgodnie zwymogami przepisów
odrębnych' W granicach stref wyklucza się lokalizację obiektów z pomieszczeniami plzeznaczonymi
na stały pobyt l?dzi oraz zakazuje się wprowadzania nasadzeń zielenią wysoką.

2' W sąsiedztwie linii kolejowych, zgodnie z wymogami przepisóW odrębnych dotyczących transpońu
kolejowego obowiązują:

1) w odległości do 20,o m od granicy obszaru kolejowego szczególne warunki w zakresie
prowadzenia robót ziem nych;

2) w odległoŚci do 20,0 m od osi skrajnego toru i 10,0 m od granic obszaru kolejowego
ograniczenia W zakresie lokalizacji budowli i budynków.

s20.

W zakresie zasad i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów dopuszcza się wykorzystanie terenóW W sposób dotychczasowy, Wzakresie zachowania



funkcji terenu, form zabudowy i zagospodarowania terenu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniamiplanu.

Ustala się stawki procentowe, stanowiące podstawię do określania jednorazowej opłaty W stosUnku
procentowym do wzrostu wańości nieruchomości zgodńie z ustaleniami szczegÓłowymi dla
poszczegÓlnych terenów.

Rozdział 3
Usta le n ia szczegółowe

s22.

Ustalenia dla terenÓw, oznaczonych symbolami c 1 - gMN

1 - Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mleszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne - usługi, pod warunkiem, iż:

a) dla terenÓw: c1MN ic2MN powierzchnia użytkowa budynków usługowych nie będzie
przekraczać 80,0 m2,

b) dla terenów: c3-9MN powieŻchnia użytkowa budynków usługowych nie będzie
pŻekraczać 60,0 m?_

c) powierzchnia użytkowa pomieszczeń związanych z funkcją usługową nie będzie
30% powieŻchni uŻytkowei wszystkich budvnków na działce.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu płŻestrzennego oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

'l) forma zabudowy:
a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe _ wolnostoiące lub bliŹniacze,
b) budynki usługowe - wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub

mieszkalno-usfugowym,
c) budynki gospodarcze i garażowe - wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem

mieszkalnym' mieszkalno-usługowym lub Usługowym o Ęcznej powierzchni zabudowy
w granicach działki:
_ dla terenów c1MN i c2MN * nie większe'i niż 80,0 m2' przy czYm dla działek

o powieŻchni większej niŹ 1500,0 m, dopuszcza się powierŻchnię zabudowy takich
budynków do 200,0 m',

_ dla terenów c3-9MN _ nie Większej niŻ 60,0 m';
2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do jej modernizacji, przebudowy

irozbudowy z zachowaniem wskaŹników kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu określonych w planie;

3) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki:
a) dla terenÓw, oznaczonych symbolami c 1-4MN - 0,4,
b) dla terenów, oznaczonych symbolami c5-9MN-0'5;

4) WskaŹnik intensywności zabudowy:
a) dla terenÓw, oznaczonych symbolami c 1-4MN - od 0'05 do 0,8'
b) dla terenów, oznaczonych symbolami c 5-9MN - od 0,05 do 1 ,0;

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla terenów, oznaczonych symbo|ami c 1-3MN - 40%,
b) d|a terenów, oznaczonych symbolami c 4-9MN _ 30%;

6) maksymalna wysokość budynkÓw:
a) mieszkalnych, mieszkalno-usłUgowych _ 10'0 m,
b) usługowych - 8,0 m,
c) gospodarczych i garażowych _ 6,0 m;

7) wysokość elewacji budynku - nieprzekraczająca 5,0 m;
8) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym Układzie odpowiadających sobje

połaci dachowych i nachyleniu 15"-40";
9) dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie;
l0) kierunek głównei kalenicy dachu _ równoległy lub prostopadly do granicy frontowej działki

lub do granicy z działką sąsiednią;
11) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony drÓg publicznych i innych miejsc

ogólnodostępnych winny spełniaÓ warunki:
a) ogrodzenie należy realizowaĆ w liniach rozgraniczających ustalonych W planie, przy Czym

m w ołab terenu działki w



konieczności ominięcia istniejących przeszkód w postaci drzew, Ufządzeń infrastruktury
technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,

b) wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu,
c) ogrodzenie powinno być ażurowe, co najmniej powyżej 0'6 m od poziomu terenu

o lącznej powierzchni prześwitÓw i otworów nie mnieiszej niŻ 25o/o powierzchni
ogrodzenia;

12) warunki wydzielania działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami ust. 5 oraz s10 ust. 1

pkt 3;
13) lokalizacja rek|am iznakÓw informacyino-plastycznych - zqodnie z ustaleniami 810 ust. 2'
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 środowisku, z9odnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony środowiska, do kategorli terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnei;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkÓw oraz dÓbr ku|tury wspołczesnei - dła
części terenów oznaczonych symbolami c 1-2MN obowiązuią ustalenia związane z ochroną
stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu - zoodnie z ustaleniami S12.

4. ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów Iub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych p.zepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagfożenia powodzią oraz obszarów osuwania się
mas ziemnych:

'l) ochronie podlegają stanowiska archeologiczne, zgodnie z ustaleniami s'12;2) nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych _ nie wprowadza się ustaleń.

5. zasalry i warunki scalania i podziału nieruchomości:
'l) parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału

nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowo Wydzielanych działek w granicach terenÓw:

- c1-3MN, C7-8MN - 500,0 m2,

- c4-5MN, CSMN - 800,0 m2,

- C6MN - 1000,0 m2,
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych - 15,0 m,
c) kąt położenia granic działek _ prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do

granicy z działką sąsiednią
2) dla lerenów c2MN i c3MN ustala się zakaz wydzielania dróg wewnętrznych;
3) dla terenów nie wymienionych w pkt 2 - szerokośó dróg wewnętrznych - nie mniejsza niż

5.0 m.
6. zasady obslugi tercnu w zakresie infrastru ktury tech nicznej: _ zgodnie z ustaleniam i ę18.
7. zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) obstuga komunikacyina terenÓw z ulic, oznaczonych na rysunku planu;
2) należy zapewnić miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, zgodnie z ustaleniami s.l7

ust.3
8. zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, uŻądzania
i użytkowania terenów - zqodnie z ustaleniami s20.
9. stawka procentowa, stanowiąGa podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - 30%'

s23.

Ustalenia dla terenu, oznaczonego symbolem A l MWU

'1. Przezt aczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi;
2) dopuszczalne _ usługi, W lym publiczne, z zakresu zdrowia' opieki społecznej i oŚWiaty,

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestŻennego oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy _ budynki wolnostojące;
2) zakaz lokalizacji wolnostojących budynkóW gospodarczych i garażowych;
3) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią;
4) doplszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do jej modernizacji, przebudowy

irozbudowy z zachowaniem Wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu określonych w planie;



6) wskaŹnik intensywności zabudowy _ od 0'1 do 2,0;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnĄ _ 4oo/o;
8) maksymalna wysokoŚĆ zabudowy _ 15,0 m;

9) wysokośĆ górnej krawędzi elewacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu *
nieprzekraczająca 1 5,0 m;

10) dachy płaskie lub dwuspadowe i wielospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających
sobie połaci dachowych inachyleniu do 15";

1 1) kierunek głóWnej kalenicy dachu - rÓwnoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki lub
do granicy z działką sąsiednią

12) zakaz tealizaąi ogrodzeń działek lub telenów;
'13) warunki wydzielania działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami ust. 5 oraz s10 ust. 1

pkt 3;
14) lokalizacia reklam i znaków z ustaleniami S10 ust. 2.

3" szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uż)ńkowaniu:
1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w części terenu, w miejscu oznaczon)m na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni
Urządzoną, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego
z ograniczeniem utwardzania nalYieźchni do niezbędnej dla zapewnienia obsłUgi
komunikacinej działek,

b) kwalifikuje się tereny w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zgodnie
z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochIony środowiska, do kategorii terenÓw
m ieszkaniowo-usfu gowych ;

a) zasady ochrony dziedzictwa ku|turowego izabytków oraz dóbr kullury wspołczesnei _ dla
terenu obowiązują ustalenia związane z ochroną stanowisk archeologicznych,

z ustaleniami El2.
4' Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodalo't yania terenów lub obiektów

podlegających ochronie, ustalonych na podstatYie odrębnych przepisów, w tym terenów
gófiliczych, a także obszaićw szczesólrtego zag'ożeriia po${odzią olaŻ obsza'ó$'
osuwania się mas ziemnych:
1} na fragmeilcie terenu obowiąZuje ochrona stano,^risk archeologicznych, zgodnie

z ustaleniami S12;
2) nie występują obszary szczególnego zagroŻenia powodzią oraz obszary osuwania się mas

5. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziafu

nieruchomości:
a) minimalna powieŻchnia nowo wydzielanych działek _ 1000,0 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlan-vch _ 25,0 m.

c) kąt połoŻenia granic działek _ prostopadły do granicy frontowej działk!,
d) każdej Ż dzialck pcwstalych w Tł-niku podŻiafu nalcży zapewnić możliwość i'ea|izacji

zabudo''vy z zacholvaniem określonych !v planie ''!'skaźnikÓw zagospodai'o'"Jania tei^enu;
szerokość drÓc '.veY,rnetrznvch _ nie mnieisza niż g'0 m:

6. zasadv obsłuci terenu w zakiesii i frastruktui_/ tech
7 ' zasad'i obsługi komunikaci'jnej terenu:

'1) obsluEa homunikacyina tei'enóW z Ulic. oznaczonych na rysunkU planu;
2| flaleŻ'i Zape''vi]ic miejsca palkingo''re dla Samochodólv i rcwelÓw, zgod;]ie z Usialeniami s'l7

U. ćasacy uotyczące sposoooli' l aeiiiiiiiow Eiiailc-aisoii'ego zagospooaao'ń''ania' urząGzanIa
i uż''.tkowania terenów _ zoodnic z Uslaleniami Ę20.
9. siawka pioceiitowa, stanowiąca podsta''r'ę do okiaślania jadirorazowe; oplaty' 'ń'stosunku

s24.

1. ? .z.ezlnaczenie terenu:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi;
2) dopuszczalne _ usługi, w tym publiczne, z zakresu zdrowia, opieki spolecznej i oświaty,

zieleni
2- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy

i zagospodarowania tersnu:
1) forma zabudowv - bud

1)



2) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
3) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z dzialką sąsiednią;
4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do iej modernizacji, przebudowy

irozbudowy_ z zachowaniem WskaŹnikÓw kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu określonych w Planie;

5) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki _ 0,4;
6) wskaŹnik intensywności zabudowy-od 0'1 do2,0;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie Czynnej - 40vo:
8) maksymalna wysokoŚÓ zabudowy _ 15,0 m' Dopuszcza się zwiększenie wysokości do

'l9,0 m na części naroŹnej budynku od strony ul. Jana Pawła ll i ul. Konstytucji 3-go Maja na
powierzchni nieprzekraczającej 80,0 m' ;

9) wysokość górnej krawędzi elewacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu _
nieprzekacząąca 15,0 m. Dopuszcza się zwiększenie wysokości do 19,0 m na części
budynku o ktÓrej mowa w pkt 8;

10) dachy ptaskie |ub dwuspadowe iwielospadowe o symetrycznym Układzie odpowiadających
sobie połaci dachowych inachyleniu do 15';

'l 1) kierunek głÓwnej kalenicy dachu _ równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki |ub
do granicy z działką sąsiednią;

'l2) zakaz rcalizaąi ogrodzeń działek lub terenów;
13) obowiązuje zachowanie chodnika wzdłUŻ Ul. Jana Pawła ll Z możliwościąjego przebudowy;
14) warunki wydzielania działek budow|anych _ zgodnie z ustaleniami ust. 5 oIaz s10 ust' 1

pkt 3;
15) lokalizacia reklam i znaków informacvino-Dlastvcznvch _ zaodnie z ustaleniami 6'l0 ust. 2

ólne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
zasady ochrony Środowiska, przyrody i kąobrazu kulturowego _ kwalifikuje się tereny
w zakIesie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony Środowiska, do kategorii terenów mieszkaniowo-Usługowych:
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkóW olaz dóbl kultury współczesnej -
w terenie nie występują obiekty lub obszary, które wymagają wprowadzenia zasad ochrony

4. ' Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych pŻepisów, w tym ter€nów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagroŻenia powodzią oraz obszarów
osuwania się mas ziemnych:
1) nie występują obszary podlegaiące ochronie na podstawie przepisÓw odrębnych, wtym

tereny górnicze;
2) nie Występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas

5. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:'l) parametry działek Uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału
nieruchomoŚGi:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - '1000,0 m2,

b) minimalna szerokoŚć frontu nowo wydzielanych działek budowlanych _ 25,o m,
c) kąt położenia granic działek - prostopadły do granicy frontowej działki,
d) kaŻde'i z działek powstałych w wyniku podziałU należy zapewnić moŻliwoŚć realizacji

zabudowy z zachowaniem okreŚlonych w planie WskaŹników zagospodarowania terenu;
szerokośó dróo wewnetrznvch - nie mnieisza niż 8.0 m:

i terenu w zakresie infrastrukturv technicznei - Zoodnie z ustaleniami Ę18.6.
7 - zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) obsługa komunikacyjna terenów z ulic, oznaczonych na rysunku planu;
2) należy zapewnić miejsca parkingowe dla samochodÓw i rowerów, zgodnie z ustaleniami s17

ust 3
8. zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania

terenów - zoodnie Ż ustaleniami 820.i użvtkowania terenów - zoodnie Ż ustaleniami 820.
9' stawka procentowa' stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku

do wzrostu wańości nieruchomości - 30%_
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s25.

Ustalenia dla lerenu, oznaczonego symbolem C 1ZD

1. P rzeznaczenie terenu:
1) podstawowe _ tereny ogrodów dzialkowych;
2) dopuszczalne:

a) tereny zieleni Urządzoną, place zabaw dla dzieci,
b) zgodne z wymogami pŻepisów odrębnych dotyczących ogrodóW działkowych usługi,

Wtym publiczne. z zakresu dzialalności społecznej' oświatowej, kulturalnej,
wychowawczei, rehabilitacyinei, dobroczynne| lUb opieki społecznei.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestlzennego oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się możliwośÓ zachowania istniejącej zabudowy z plawem odbudowy,

prŻebudowy' rozbudowy zgodnie z pŻepisami odrębnymi dotyczącymi ogrodów dziatkowych;
2) doplszcza się możliwość budowy dróg Wewnętrznych oraz parkingów słUżących

zapewnieniu obsługi komunikacyjnej terenu ogrodów działkowych;
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji:

a) altan i obiektów gospodarczych,
b) budynku plzeznaczonego do wspólnego korzystania przez uż\ltku!ących działki

i sfużącego do zapewnienia funkcjonowania ogrodu,
c) budynku uslugowego o funkcjizgodnej z ust. 1 pkt 2 lit. b;

4) maksymalny stosunek powierŻchni zabudowy do powieŻchni dzialki _ 0,2'
5) wskaŹnik intensywnoŚci zabudowy - od 0,01 do 0,2;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynną _ 80o/oi
7) maksymalna wysokośó zabudowy - 5,0 m;
8) maksymalna powieŻchnia zabudowy:

a) altany i obiektu gospodarczego - 25,O m' ,

b) budynków' o których mowa w pkt 3 lit. b ic _ 150,0 m2;
9) maksyma|na wysokość zabudowy - 5,0 m;
10) wysokośÓ gÓrnei krawędzi elewacji budynku, jej gzymsu, attyki lub okapu _

nieprŻekraczająca:
a) altan iobiektów gospodarczych -4,0 m'
b) budynkóu o których mowa w pkt 3 lit. b ic_ 5,0 m;

11) dachy płaskie lub dwuspadowe iwielospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających
sobie połaci dachowych inachyleniu do 15";

12) kierunek głównej kalenicy dachu _ równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki lub
do granicy z działką sąsiednią

13) ogrodzenia działek |ub terenów lokalizowane od strony dróg publicznych i innych mie.isc
ogólnodostępnych'^rinny spełniaĆ warunki:
a) ogrodzenie należy realizować w liniach fozgranicząących ustalonych w planie, przy czym

dopuszcza się miejscowe \.vycofanie ogrodzenla w gląb terenu działki w p.zypadku
konieczności ominięcia isiniejących przeszkód w postaci drzew, urŻądzeń inirasiruktury
technlcznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,

b) wysokość ogrodzenia nie moŻe plzek?czać 1,B m od poziomu terenu,
c) og.odzenie polivinno byĆ aŹurowe, co naimniej powyŹej 0,6 m od poziomu terenu

o łącznej powierzchni przeŚwiiów i otwofÓw nie mniejszej niż 25vo powierzchni
ogrodzenia;

''4) warunki wydzielania działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami ust. 5 olaz s'l0 ust. 1

pkt 3;
15) lokalizacia reklam i znaków informacyino-plastycznvch _ zqodnie z Ustaleniami s10 Ust. 2.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uźytkowaniu:
1) zasady ochrony środowiska, ptzYlody i krajobrazu kulturcwego _ kwalifikuje się tereny

w zakresie dopuszczalnego pczioniU hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochioi]y środowiska, do kategońi teienÓw iekreacyjno-wypoczynkowych;

2) ŻasadY ochrony dziedzictwa kultuio.ł'ego i Żabńków oraz dóbl kultuiy '#St}ółczesnej _
w terenie nie wysiępują obiekt-v lub obszary, które wymagają wpiowadzenia zasad ochrony
dziedzict''1'a kultuic.'lego i zabytków oraz dÓbr kUltury lYsD#czesaei

Usta!3-!3 da+'Zące sia:ric i sposobÓw zaggspodarot&'ania iar=-órY iu+ ob:=ki+!!'

nńFn:-:r::n = i.i.i. .a;!c7..ńw <;-zecćic:r.: zzntnźpaiz E-t-a;;= --?: ńh.?a.ń..il

os uvoa:is sie n':as ziem-':1,'ch;
'1,} fii3 ln'ystęp ja_ ÓbsŻai!.. oodie-qajć-6e och13nae na *9dstawie przĆoisc'..-_' ..:ębfi'jah' W !$.i

iFrAn U nśrni.7t
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2) nie występują obszary szczegÓlnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych,

5. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) parametry 

_działek 
uzyskiwanych w Wyniku przeprowadzenia scalenia i podziałU

nieIuchomości:
a) minimalna powierŻchnia nowo wydzielanych działek - 1000'0 m2,
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych _ 25,o m,
c) kąt położenia granic działek - prostopadły do granicy frontowej działki,
d) każdej z działek powstałych w Wyniku podziału należy zapewnić możliwoŚć realizacji

zabudowy z zachowaniem określonych w planie wskaźników zagospodarowania terenu,
2) szerokość drÓg Wewnętrznych _ nie mnieisza niż 6'0 m.

6. zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznei - zqodnie z ustaleniami A18.
7. Zasady obslugi komunikacyjnej terenu:

1) obsługa komunikacyjna terenÓw z ulic, oznaczonych na rysunku planu;
2) naleŻy zapewnić miejsca parkingowe dla samochodÓw i rowerów, zgodnie z ustaleniami s17

ust. 3.
8. zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użvtkowania terenów - zqodnie z ustaleniami s20_
9. stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazołvej opłaty w stosunku
procentowym do wzrostu wańości nieruchomości - 3070.

s22.

1. Układ komunjkacyjny obszaru planu tworzą drogi publiczne: ulice zbiorcze, lokalne, dojazdowe
oraz publiczne ciągi piesze'

2. Dla terenÓw, oznaczonych symbolem KDz ustala się:

3' Dla terenÓW, oznaczonych symbolem KDL ustala się:

1| pfzeznaczenie terenu - tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze;
2) nazłra ulicy (zapis informacyjny - nie stanowi ustaleń p|anu):

a) B 'l KDZ - ul. KonsMucji 3-go Maja,
b) C 1KDz _ proiektowana (prŻedlużenie ul. Konrada l Mazowieckieqo):

3) warunku zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksźaftowania łady
przestrzennego:
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 technicznei stosownie do przepisóW odrębnych'
d) dopuszczalna obsługa komUnikacyjna prŻyległych działek nie posiadających dostępu do drÓg

klasy niższej,
e) dla terenu oznaczonego symbolem c 1KDz ustala się pŻebieg ścieżki rowerowej, zgodnie

z oznaczeniem na rysunku planu;
4) szczególne rYarunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia YY ułtkowaniu _

lokalizacia reklam i znakÓw informacyjno-plastycznych zgodnie z ustaleniami s'l0 ust_2:
5) zasadv obsłuqi terenu w zakresie infrastruktury technicznei _zqodnie z ustaleniamis18:
6) zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania

i użYtkowania terenów - zqodnie z ustaleniami s20;
7) stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku

procentowym do wzrostu wańości nieruchomości _ 30%.

ie terenu - terenv dróo Dublicznvch - ulice
nazwa ulicy (zapis informacyjny - nie stanowi Ustaleń planu):
a) C l KDL - ul. S. Staszica,
b) C 2KDL - ul- Mieszka l-go,

3) warunku zabudowy i zagospodarowan ia terenu oraz zasady ochrony i kształtowania łady
przestrzennego:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b) parametry techniczne dróg zgodnie z wymogami przepisóW odrębnych dotyczących drÓg

publicznych,
c) lokalizacia Wzadzeń infrastruktury technicznei stosownie do
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d) obsfuga komunikacyjna przyległych działek iterenów;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użtńkowaniu _

lokalizacia rek|am iznaków informacyino-plastycznych zgodnie z ustaleniami s10 ust.2:
5) zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie Z ustaleniami 818;
6) zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, ufządzańa

i użytkowania terenóu' - zgodnie z ustaleniami s20;
7) stawka procentowa' stanowiąca podstawę do określania jed orazowej opłaty w stosunku

procentowym do wzrostu wańości nieruchomości - 30%.

5' D!= i--:-.-+=. ::- -.:]-Y.Ł -=Y===i=='=1i1 i:=i=i= si'-.

wżńóś.; ąiarItrnnmrśri _ ?l]Qj""-

1\ pfzeznaczel]ie terenu - tereny dróg publicznych - ulice doiazdowe;
2) nazwa ulicy (zapis informacyiny - nie stanowi Ustaleń planu):

a) C l KDD - projektowana,
b) c 2KDD - ul. Wł. Łokietka,
c) C 3KDD - proiektowana,
d) C 4KDD - ul. Ziemowita,
e) C sKDD - ul. Mieszka l-9o,
D C 6KDD - poektowana,
9) c 7KDD - poektowana (przedłuŻenie ul' Dobrawy),
h) C SKDD - ul. B. Chrobreqo;

3) warunku zabudowy i zagospodarowania terenu olaz zasady ochrony i ksztaftowania łady
płzestrzennego:
a) szerokośÓ w |iniach rczglanicz{ących zgodnie z rysunkiem planu,
b) parametry techniczne dróg zgodnie z wymogami przepisów odIębnych dotyczących dróg

publicznych,
c) lokalizacja Urządzeń infrastruktury technicznej stosownie do przepisów odrębnych,
d) obsłuqa komunikacyina pźVleqłych dzialek iterenów;

4i szezegótne warunki zagospodarowałia terenu oraz ogńniczenia w użYtkolYarriu:
a) dia terenów, oznaczonych symbolami c 3KDD i c 4KDD obowiązują llstalenia zawańe

w si2, zwiąZane z ochaoną stanowisk a.cheolog;cznych, oznaczonych na .}'sunku planu,
b} lokalizacia reklam iznakÓv/ infoImacyjno-piastycznych zqodnie z ustalełiiami $10 Ust.2'

Ei z=sadv obsługi terenu w zak.esie iRf'astraktu.t' technicz*e! _ zqodnie Z ustaleniami s'! 8:
€} za-.adj_ .'|ał1cŻące sposobów i i+i-iilnów ayinczas+'+.'eEc zaEospo-'iaiowailia, ,jiządzania

: !::<li'l:c' ij s:l'
7i sialvka pic,59i!ior.ga, slaEolJią.a padstarrYę do łkreślania je._ane.==+Ę'*j c-nł2ł}. rfo siosi]nk-

-:'-r,rEr: (errt !r'

2} 'ń'arunku zabudo$'y i zagospodarolTania terenu oraz zasadil ochro il i ksztaatoH9ania łady
_.ża_a-^ńń^^^-Pr-eetr !vrrrrvvv.
a) szerokość w liniach rozgranlczających zgodnie z rysunklern planu'
b) lokalizacja utządzeń infraslruktury techniczne'i,
c) obsluqa komunikacyina płzYległVch działek i terenów;

3) szczególne waruRki zagospodarcwania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu _
lckallzacja rek!arn i znaków informacyino-plastycznych zgodnie z Ustalen!ami s10 usł.2:

4| zasad,i obsług! t-^renu 'rY zakrcsie infrastruktury technicznej - zqodnie Ż '.j5talcnian'li ł13.
5i zasady doi'cia.ce 3posobć'l'' i termlnóY" timczaso'ń'ego zagosDodaiowania_ u;:Ędzania

i 'lzY{.ko}..'a!ria !erełĆlł/ - zgJan:3 : 'J:::l::';:ai:: !:];
!i .-+J..lg i:UwEtl.JE.' -rcl|!':.J;{Lg ---g..EJY l.J''utcauEgi i.'Piśli 'J ŁluJ*::n.:



Rozdział 4
Przep isy przejściowe i końcowe

s23.

Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennr9o obszaru sierpc-zachód, zatwierdzone9o uchwałą Nr 28zlxxxll/2009 Rady Miejskiej
sierpca z dnia 25 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28listopada 2009 r., Nr 193
poz.5368).

s24.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpca.

s25.

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewÓdztwa Mazowieckie9o'

PF{zĘWo NicŻĄeV
RANY EJ$KIEJ
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 45NU2o11 z dnia 9 lutego 201 1 r. Rada Miejska Sierpca przystąpiła do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc Zachód'
Granice obszaru objętego sporządzeniem zmiany planu oznaczono na rysunku'
stanowiącym załącznik do Mw uchwały.

obszar objęty opracowaniem planu posiada obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestzennego (przyjęty uchwałą Nr 282lXXXlll2o09 Rady Miejskiej
Sierpca z dnia 25 WrŻeśnia 2009 r.)' Zmiany obowiązującego planu miejscowego są
podyktowane koniecznością weryfikacji przeznaczenia terenóW oraz planowanego układu
komunikacyjnego (w konsekwencji zmian stanu zagospodarowania, zmian w zakresie
inwestycji budowlanych oraz stosunkóW prawno - własnościowych).

zgodnie z ań. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 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 ślodowiska oraz ocenach oddziaĘwania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz' 1227 z póżn ' zm.) Burmistrz ogłosił w prasie w dniu
28 września 2011 r. oraz po\zez obwieszczenie w dniu 27 Września 2o11 r. o podjęciu
uchwały o przystącieniu do sporządzenia zmiany Planu, określając formę' miejsce itermin
składania wnioskóW. Wnioski mogły być wnoszone do dnia 27.10'201'l r. w formie pisemnej,
ustnie do protokołU w siedzibie Urzędu Miejskiego w sierpcu, u|. Piastowska 1 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 Wpłynął do Urzędu Miejskiego w Sierpcu 1 wniosek. Wniosek
nie dotyczył przedmiotowej zmiany Planu _ działki, wskazane we wniosku, znajdują się poza
obszarem zm;any Planu.

Projekt zmiany Planu został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję
Architektoniczno - Urbanistyczną, a następnie zgodnie z ań' 17 pkt 6 _ 8 przekazany do
organóW zewnętrznych celem zaopiniowania i uzgodnienia- Projekt zmiany Planu został
pozytywnie zaopiniowany iuzgodniony przez wszystkie upoważnione do tego organy.
W projekcie zmiany Planu dokonano niewielkich korekt wyn|kających z uwzględnienia uwag
przekazanych przez organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu zmiany Planu.

Zgodnie z ań. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ań. 39 ust. 'l pk1 2 _ 5 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 BurmistrŻ ogłosił
o Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Planu i prognozy, w prasie W dniu
05 września 2o'l2 r. ozz poprzez obwieszczenie w dniu 3 września 2012 r' określając formę,
miejsce itermin składania uwag. Uwagi mogły być składane w terminie do dnia
26 paździenika 2012 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu W siedzibie Urzędu
Nłiejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 1 'l a' 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 zmiany Planu rozwiązaniami pzeprowadzono w dniu
5 pażdzier nika 2012 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie do Urzędu Miejskiego w Sierpcu wpłynęła uwaga do
projektu zmiany Planu. W Wyznaczonym terminie nie złożono żadnej uwagi do prognozy
oddziaływania na środowisko. Zgodn|e z ań. 17 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 42 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko dnia 16 listopad a 2012 r. Burmistrz rozpatrzył uwagę do zmiany Planu' Uwaga
została uwzględniona. W wyniku uwzględnienia uwagi wprowadzono w projekcie zmiany
Planu zmiany w zakresie projektowanych rozwiązań kom unikacyjnych ' W związku



z powyŻszym ponowiono czynności związane z opracowaniem projektu zmiany Planu
W niezbędnym zakresie. Zgodnie z al.. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r'
o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym oraz ań' 39 ust' 1 pkt 2 - 5 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 Burmistrz
ogłosił o wyłoŻeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Planu i prognozy, w prasie
w dniu 16 stycznia 2013 r. oraz poprzez obwieszczenie w dniu 'l7 stycznia 2013 r. określając
formę, miejsce itermin składania uwag' Uwagi mogĘ byÓ składane W terminie do dnia
8 marca 2013 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu W siedzibie Urzędu Miejskiego w
sierpcu, ul' Piastowska 1'1a' 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 zmiany Planu rozwiązaniami pzeprowadzono w dniu 4lutego 2013 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie nie spłynęła do Urzędu Miejskiego w Sierpcu Źadna uwaga
do projektu zmiany P|anu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc-
Zachód wraz z rozstrzygnięciem o sposobie realizaąi, zapisanych W Żmianie p|anu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminny oraz
zasadności ich finansowania stanowiącym zaĘcznik nr 2 do uchwały, został przedstawiony
do uchwalenia Radzie Miejskiej. W związku z tym, iż uwaga złoŹona do WyłoŹonego do
publicznego wglądu projektu zmiany planu została uwzględniona przez BurmistŻa nie
przedstawiono Radzie Miejskiej do rozstrzygnięcia sposobu lozpatrzenia uwag złoŹonych do
projektu zmiany planu nieuwzględnionych przez Burmistrza.

Zgodnie z ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj' Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) plan uchwala
rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Dokonano badania
rozwiązań przyjętych w projekcie planu w wyniku którego stwierdzono, że ustalenia projektu
planu nie naruszają ustaleń Studium. Uchwałę w sprawie uchwalenia planu podejmuje się po
podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospoda.owania przest(zennego miasta sierpc.
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załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 3'l2lxLll2013

Rady Miejskiej Sierpca
224.04.2013r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej sierpca
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzen nego obsŻaru sierpc_zachód' inwesĘcji z zakresu infrastru ktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadności ich finansowania

s 1. zadania własne gmany

Na podstawie art. 20 ust. 'l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951) plan miejscowy
uchwala Rada Gminy, po stvvierdzeniu, że nie narusza on uStaleń studium, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatŻenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizaĄi,
zapisanych W planie, inwestycji z zakresu infrashuktury technicznej' które należą do zadań
Własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

Zgodnie z ań. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U' z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŹn. zm') zadania własne gminy z zakresu
infrastruktury technicznej obejm ują sprawy dotyczące:

'1) gminnych dróg' ulic' mostów' placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
Wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz'

Z Ustaleń zawańych W zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru sierpc_zachód olaz wykonanej prognozy skutkóW finansolvych
uchwalenia zmiany planu wynika, iż realizaĄa zapisanych w nim zadań z zakresu
infrastruktury technicznej, W tym komunikacji, pociąga za sobą Wydatki z budŻetu Miasta.

g 2. lnwestycje z zakresu komunikacji

Układ komunikacyjny obszaru objętego zmianą planu tworzą drogi publiczne: ulice
zbiorcze (KDZ), ulice lokalne (KDL) oraz ulice dojazdowe (KDD).

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji' obciążających budżet Miasta,
obejmowaÓ będzie wykup gruntów pod projektowane i modernizowane drogi, urządzenie
nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetlenia. Jedynie ulica Konstytucji 3-go Maja - ulica
zbiorcza, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem B IKDZ stanowi odcinek drogi
powiatowej, w związku z czYm realizaqa inwestycj| związanych z jej ewentua|ną przebudową
nie będzie obciążać budżetu Miasta. Finansowana będzie ze Środków właściwego zarządcy
drogi.

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji będzie finansowana z budŻetu Miasta lub
z budŹetu Miasta przy wsparciu środkami z funduszy unijnych'

S 3. lnwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

lnwestycje z zakres! infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
Miasta, zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego,
obejmują budowę i rozbUdowę sieci infrastruktury technicznej:

'l) sieci Wodociągowej - zadania realizowane w tym zakresie związane będą
z budową, rozbudową imodernizacją sieci wodociągowej, mając na celu zbiorowe
zaopatrzenie W Wodę terenóW zainWestowanych;



2) kanalizaĄi sanitarnej i deszczowej - realizowane zadania inwestycyjne związane
będą z budową sieci kanalizacyjnych.

Zadania W zakresie gospodarki odpadami realizowane będą Zgodnie z Wymogami
przepisów odrębnych dotyczących gospodarki odpadami.

Zakłada się, iŻ realizaqa pozostałych elementóW sieci infrastruktury technicznej
W zakresie: budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i roŻbudowy sieci rozdzielczej'
rozbudowy miejskiej sieci zaopatrzenia W ciepło, elektloenergetyki, m.in. budowa stacji
transformatorowych, skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych, rozbudowy
sieci telekomunikacyjnych będzie obciążaó finansowo gestorów sieci, a ewentualny udział
finansowy Miasta lub zainteresowanych właŚcicieli działek może byó przedmiotem
indywidualnych ustaleń w trakcie realizaąi poszczególnych inwestycji.

$ 4. Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji, z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej
okreŚlonych W zmianie planu, odbywaÓ się będzie poprŻez:

1) Wydatki z budżetu Miasta;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budŻet Miasta - W ramach

m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorŻądu Województwa, kredytóW i pożyczek
bankowych, innych środków zewnętznych;

3) udział inwestoróW w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno -
prawnym lub w formie pańnerstwa publiczno - prywatnego -,,PPP'', a takŻe
właścicieli nieruchomości.

Terminy oraz sposób realizacji i finansowania ww. inwestycji określone zostaną
W strategiach, planach i programach uchwa|anych przez Radę Miejską Sierpca w tym m'in.
w wieloletnich planach rozwoju i przebudowy poszczególnych sieci, Wietoletnich planach
inwestycyjnych oraz strategiach rozwoju M iasta.

lnwestycje realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym Miasta,
w zależności od wielkości środków plzeznaczonych na inwestycje.
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