
UCHWAŁA Nr 621/XXVIII/00
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 czerwca 2000 roku

w  sprawie:  zatwierdzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
terenów  po  byłej  jednostce  Wojskowej  w  Płocku  oraz  terenów
przyległych,  obejmującego  obszar  w  granicach:  ul.  Kilińskiego,
ul. Wyszogrodzka, ul. Strzelecka, ul. Oaza i Al. Piłsudskiego *

Na  podstawie  art.  7  i  art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  o  zagospodarowaniu
przestrzennym (tj.: Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami: Dz. U. z 1999r. Nr 41,
poz. 412, Dz. U. z 1999r. Nr 111, poz. 1279 i Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 7
ust. 1, art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj.: Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami: Dz. U. z 1996r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz.  686,  Nr 113,  poz. 734 i Nr 123,  poz. 775,  z 1998r.  Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126; z 2000r. Nr 26, poz. 306) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014;
z 2000r. Nr 12, poz. 136)

Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.
Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  zwany  dalej  planem,
którego granice stanowią:
•   od zachodu - ul. Kilińskiego;
•   od północy - aleja J. Piłsudskiego;
•   od wschodu - ulice Spółdzielcza, Oaza, Maneżowa i Strzelecka;
•   od południa - ulica Wyszogrodzka.
Szczegółowe granice działania  planu wyznaczone są  na  rysunku planu  w skali  1:500,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Celem regulacji  zawartych w ustaleniach planu  jest  przekształcenie  zagospodarowania
w obszarze wymienionym w § 1 w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów
budowlanych i poprawę ładu przestrzennego tego fragmentu miasta,  przy minimalizacji
wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści, wynikających ze wspólnych działań.

§ 3.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Planie  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego, stanowiącego przepis gminny.
2. Rysunku  planu  -  należy  przez  to  rozumieć  rysunek  planu  na  mapie  sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Ustawie  -  należy  przez  to  rozumieć  przepisy  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.

o zagospodarowaniu  przestrzennym (tekst  jednolity Dz.U. z 1999r.  Nr 15,  poz.  139,
wraz z późn. zm.).

4. Przepisach  szczególnych  -  rozumie  się  przez  to  przepisy  ustaw  wraz  z  aktami
wykonawczymi.

5. Obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, przedstawiony
na rysunku planu.

6. Obszarze strukturalnym - należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę w obszarze



objętym niniejszym planem,  składającą  się  z  zespołu  terenów o  tym samym,  bądź
różnym przeznaczeniu podstawowym, charakteryzującą się występowaniem związków
funkcjonalnych lub przestrzennych.

7. Terenie  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  o  określonym  w  planie  przeznaczeniu,
wyznaczony na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi  oraz  oznaczony symbolami
(literami i cyframi), z których:
• pierwsza - oznacza obszar strukturalny;
• druga - teren o jednorodnym przeznaczeniu i sposobie realizacji ustaleń planu;
• trzecia - przeznaczenie podstawowe;
• czwarta - typ przeznaczenia podstawowego.

8. Przeznaczeniu  podstawowym  -  rozumie  się  przez  to  określony  w  planie  rodzaj
przeznaczenia, które powinno przeważać na danym obszarze.

9. Przeznaczeniu  uzupełniającym  -  należy  przez  to  rozumieć  określone  rodzaje
przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe.

10. Powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie
utwardzoną,  z  wytworzoną  warstwą  glebową,  pokrytą  trwałą  roślinnością,  a  także
nawierzchnię trawiastą urządzeń sportowych - boisk, kortów itp.

11. Usługi  nieuciążliwe  -  rozumie  się  przez  to,  stosownie  do  treści  §  1  pkt.  1
rozporządzenia  MOŚZNiL  z  dnia  13  maja  1995r.  w  sprawie  określenia  rodzaju
inwestycji  szkodliwych  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  oraz  ocen  oddziaływania  na
środowisko (Dz.U. Nr 52, poz. 284) działalność nie powodującą oddziaływania:
• szczególnie szkodliwego dla środowiska i zdrowia ludzi;
• mogącego pogorszyć stan środowiska.

12. Usługi wyspecjalizowane - rozumie się przez to wydzielone tereny usługowe związane
z bezpieczeństwem państwa lub obywateli oraz ich obsługą, z reguły o ograniczonej
dostępności.

§ 4.
1. W planie ustala się:

1)  Przeznaczenie  terenów  wraz  z  liniami  rozgraniczającymi  tereny  o  różnym
przeznaczeniu.

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in.:
a)   standardy kształtowania  zabudowy oraz urządzenia terenu określające formę

i gabaryty obiektów, linie zabudowy a także wskaźniki intensywności zabudowy;
b)   warunki ochrony środowiska przyrodniczego.

3)  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4)  Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

2. Ustalenia planu dotyczą terenów położonych w granicach określonych w § 1 niniejszej
uchwały i na rysunku planu.

§ 5.
1. Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  planu  stanowiący  załącznik  graficzny  nr  1  do

niniejszej uchwały.
2. Następujące  oznaczenia  graficzne  na  rysunku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  są

obowiązującymi ustaleniami planu:
  1)  granice obowiązywania ustaleń planu;
  2)  przeznaczenie terenów;
  3)  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach

zagospodarowania;
  4)  linie rozgraniczające tereny dla realizacji celów publicznych;
  5)  linie zabudowy nieprzekraczalne;
  6)  linie zabudowy obowiązujące;
  7)  rejony lokalizacji dominant wysokościowych i kompozycyjnych, w tym:

• przestrzenne dominanty wysokościowe (architektoniczne);



• charakterystyczne elementy kompozycyjne (mała architektura);
  8)  miejsca  eksponowanych  elewacji  budynków,  wymagające  szczególnego

opracowania;
  9)  linie rozgraniczające ulic i placów;
10)  udział terenów czynnych biologicznie;
11)  obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej.

§ 6.
1. Grunty  położone  w  granicach  planu  podzielone  zostają  na  tereny  o  różnym

przeznaczeniu.
2. Dla każdego z wyznaczonych terenów określone zostają:

  1)  podstawowe  rodzaje  przeznaczenia,  określone  symbolami  według  klucza
omówionego w § 3 ust. 6;

  2)  uzupełniające  rodzaje  przeznaczenia,  wraz  z  warunkami  ich  dopuszczenia,
określone w niniejszej uchwale w sposób opisowy.

§ 7.
Warunki  zabudowy i  zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy
określać  według  zasad  ustalonych  w  stosunku  do  terenów  wyznaczonych  liniami
rozgraniczającymi,  z  uwzględnieniem  ustaleń  dotyczących  infrastruktury  technicznej,
zawartych w niniejszej uchwale.

Rozdział II
Przeznaczenie terenów

§ 8.
Wyznacza  się  obszary  strukturalne,  które  tworzą  tereny  oznaczone  na  rysunku  planu
symbolami od A do D, dla których ustala się pełnienie następujących funkcji:
1.  obszar  strukturalny  A -  przeznaczony  w  przeważającej  części  dla  funkcji  nauki

i  szkolnictwa  wyższego,  tzn.  dla  lokalizacji  obiektów  dydaktyczno-naukowych
i  programu  towarzyszącego,  oraz  funkcji  usług  ogólnomiejskich  na  warunkach
określonych w niniejszej uchwale;

2.  obszar strukturalny  B - przeznaczony dla funkcji  mieszkaniowej z dominującą formą
budownictwa jednorodzinnego  i  z  towarzyszącym programem  usługowo-handlowym
o zasięgu lokalnym i ogólnomiejskim, na warunkach określonych w niniejszej uchwale;

3.  obszar  strukturalny  C -  przeznaczony  dla  funkcji  usługowej  o  znaczeniu
ogólnomiejskim  i  regionalnym,  wraz  z  programem  mieszkaniowym  jako
uzupełniającym, na warunkach określonych w niniejszej uchwale;

4.  obszar  strukturalny  D -  przeznaczony  dla  funkcji  usług  technicznych  i  usługowo-
biurowych, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 9.
1. Wyznacza  się  tereny  mieszkaniowe oznaczone  na  rysunku  planu  następującymi

symbolami:
  1)  MW z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej;
  2)  MN z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji  mieszkaniowej jednorodzinnej  na

działkach wydzielonych.
2. W  terenach,  o  których  mowa  w  ust.  1  dopuszcza  się  w  zakresie  przeznaczenia

uzupełniającego lokalizację:
  1)  usług towarzyszących;
  2)  urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych;
  3)  urządzeń komunikacji kołowej (sięgaczy, parkingów) i ścieżek rowerowych;
  4)  zieleni towarzyszącej.

3. Obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem, że



łącznie  stanowią  nie  więcej  niż  30%  powierzchni  danego  terenu  i  nie  naruszają
warunków środowiska naturalnego.

4. W  obiektach  i  na  działkach  mieszkalnych  dopuszcza  się  prowadzenie  działalności
handlowej,  usługowej  i  gospodarczej  pod  warunkiem,  że  ewentualna  uciążliwość
związana  z  tą  działalnością  ograniczona  zostanie  do  obiektu,  w  którym  jest
prowadzona.  Ustala  się,  że  ta  działalność  nie  spowoduje  wytwarzania  odpadów
i ścieków, emisji  zanieczyszczeń do atmosfery i  powstawania wibracji,  hałasu i  pola
elektroenergetycznego większego niż jak dla obiektów mieszkalnych.

§ 10.
1. Wyznacza  się  tereny  usługowe oznaczone  na  rysunku  planu  następującymi

symbolami:
1)  UN z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji nauki i szkolnictwa wyższego;
2)  UC z podstawowym przeznaczeniem pod usługi powszechnie dostępne o znaczeniu

lokalnym i ponadlokalnym;
3)  US z podstawowym przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji czynnej;
4)  UA z  podstawowym  przeznaczeniem  dla  funkcji  administracji  publicznej  i  inne

obiekty o charakterze biurowym;
5)  UW z podstawowym przeznaczeniem pod usługi o charakterze wyspecjalizowanym;
6)  UM z podstawowym przeznaczeniem pod usługi zaplecza motoryzacji.

2. W  obszarach,  o  których  mowa  w  ust.  1  dopuszcza  się  w  zakresie  przeznaczenia
uzupełniającego lokalizację:
1)  usług o charakterze lokalnym z zastrzeżeniem jak w § 9 ust. 4;
2)  urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji dla potrzeb lokalnych.

3. Obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem, że
tereny zajęte pod te obiekty lub urządzenia, stanowią nie więcej niż 20% powierzchni
danego obszaru i nie naruszają one warunków środowiska naturalnego.

§ 11.
1. Wyznacza się  tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu następującymi

symbolami:
1)  ZP z  podstawowym  przeznaczeniem  na  zieleń  parkową  oraz  skwery

ogólnodostępne;
2)  ZS z podstawowym przeznaczeniem na zieleń z udziałem parkingów w proporcji 6:4

na korzyść terenów zielonych.
2. W  obszarach,  o  których  mowa  w  ust.  1  dopuszcza  się  w  zakresie  przeznaczenia

uzupełniającego lokalizację:
1)  urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych;
2)  drobnych form usług handlowo - gastronomicznych.

3. Obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem, że
tereny zajęte pod te obiekty lub urządzenia, stanowią nie więcej niż 10% powierzchni
danego obszaru i nie naruszają one warunków środowiska naturalnego.

§ 12.
1. Wyznacza się tereny parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem PK.
2. W  terenach,  o  których  mowa  w  ust.  1  dopuszcza  się  w  zakresie  przeznaczenia

uzupełniającego lokalizację: urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
3. Na  obszarach,  o  których  mowa  w  ust.  1  dopuszcza  się  lokalizację  zespołów

garażowych indywidualnego użytkowania.

§ 13.
1. Wyznacza się obszary dróg oznaczone na rysunku planu symbolem K z podstawowym

przeznaczeniem gruntów pod ulice wraz z określeniem kategorii tych ulic.
2. W  obszarach, o których mowa w ust.  1 ustala się jako przeznaczenie uzupełniające



lokalizację  urządzeń  sieciowych  infrastruktury  technicznej  i  zieleń  osłonową,  pod
warunkiem nie utrudniania prawidłowej organizacji ruchu.

Rozdział III
Ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 14.
Na obszarze objętym niniejszym planem ustala się zakazy:
1. Lokalizowania  inwestycji  z  zakresu  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  lub

mogących pogorszyć stan środowiska, a także lokalizowania obiektów i urządzeń oraz
prowadzenia  działalności  mogącej  powodować  zanieczyszczenia  lub  inne  formy
degradacji  środowiska  przyrodniczego  (powietrza,  wód  powierzchniowych
i podziemnych, gleby, powierzchni ziemi, roślinności).

2. Lokalizowania,  na  terenach  przeznaczonych  do  zabudowy  a  nie  wyposażonych
w  miejską  sieć  infrastruktury  technicznej,  nowych  obiektów  budowlanych,  przed
wykonaniem podstawowych elementów tej infrastruktury.

3. Lokalizowania  tymczasowych  obiektów  budowlanych  dla  prowadzenia  działalności
usługowej  handlowo  -  gastronomicznej  (kioski,  pawilony,  stragany,  przyczepy,
"szczęki").

4. Lokalizowania  masztów  telefonii  komórkowej  jako  obiektów  wolnostojących,
z możliwością umieszczania ich wyłącznie na budynkach wysokich pod warunkiem, że
strefa  od  tych  urządzeń  nie  ograniczy  możliwości  lokalizacji  budynków  powyżej
13 kondygnacji.

5. Utrwalania  stanu  istniejącego  tj.  przebudowy,  rozbudowy,  nadbudowy  i  odbudowy
istniejących obiektów określonych w niniejszym planie jako czasowe.

§ 15.
Na  terenach  objętych  niniejszym  planem  ustala  się  obowiązek  zachowania  walorów
środowiska  przyrodniczego,  w  tym  również  odpowiedzialności  właścicieli  działek  za
sprawowanie opieki nad tworami przyrody znajdującymi się na terenie działek, a przede
wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.

§ 16.
Ustala się zróżnicowany, minimalny udział zieleni urządzonej w zagospodarowaniu działek
wchodzących w skład systemu ekologicznego obszaru objętego planem, nawiązującego
do  systemu  ogólnomiejskiego.  Tereny  te  oraz  minimalny  procent  ich  zabudowy
przedstawione zostały na rysunku planu.

§ 17.
1. W  granicach  obszarów  przeznaczonych  na  cele  zabudowy  budynki  mogą  być

lokalizowane  wyłącznie  w  obrębie  (wewnątrz)  terenów  wyznaczonych
nieprzekraczalnymi  i  obowiązującymi  liniami  zabudowy,  zgodnie  z  ustaleniami  na
rysunku planu.

2. Linie zabudowy obowiązujące wyznaczają w sposób wiążący położenie zewnętrznego
obrysu budynku.

3. Warunek określony w ust. 2 uznaje się za spełniony, jeżeli co najmniej 60% powierzchni
elewacji budynku, znajdującej się przy linii obowiązującej, leży w płaszczyźnie pionowej
wyznaczonej przez tę linię.

§ 18.
1. W zakresie zaspokojenia potrzeb parkingowych plan ustala:

  1)  dla zabudowy wielorodzinnej min. 1 stanowisko na 1 mieszkanie średniej pow. do
50m2 i 1,5 miejsca dla mieszkania o średniej pow. powyżej 50m2

  2)  dla usług wbudowanych 20 miejsc na 1000m2 p.u.



  3)  dla usług na terenach wydzielonych 30 miejsc na 1000m2 p.u.
  4)  dla "marketów" i innych funkcji o dużej frekwencji 50 miejsc na 1000m2 p.u.
  5)  dla pozostałych usług i obiektów użyteczności publicznej 25 miejsc na 1000m2 p.u.

lub 1 stanowisko na 3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 odwiedzających.

Rozdział IV
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 19.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1UN ustala się przeznaczenie dla
funkcji  nauki  i  szkolnictwa  wyższego.  Obowiązuje  zachowanie  istniejącego  układu
urbanistycznego  z  dopuszczeniem  rozbudowy  bądź  wymiany  istniejących  obiektów.
Powyższy układ wyznaczają obowiązujące linie zabudowy pokazane na rysunku planu.
Wewnątrz  zespołu  zaleca  się  wykształcenie  placu  -  forum  jako  przestrzeni  publicznej
ogólnodostępnej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji parkingu podziemnego dla obsługi
tego zespołu. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla pierwszego nowego obiektu kubaturowego obowiązuje przedłożenie koncepcji
zagospodarowania i kształtowania zabudowy dla całej jednostki A1UN.

§ 20.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A2US ustala się przeznaczenie dla
funkcji sportowej stanowiącej wyodrębnioną całość jednostki przeznaczonej na cele nauki
i  szkolnictwa wyższego. Sposób zagospodarowania terenu przewiduje  zarówno obiekty
kubaturowe,  jak  i  terenowe  urządzenia  sportowe.  Dla  całego  obszaru  obowiązuje
zwiększony udział powierzchni biologicznej zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na
rysunku planu.

§ 21.
Teren oznaczony na rysunku planu  symbolem  A3UC przeznacza się  dla  funkcji  usług
ogólnomiejskich  związanych  z  bezpośrednią  obsługą  ludności.  Ustala  się  wysokość
zabudowy nie mniej niż 2 kondygnacje naziemne przy zachowaniu linii zabudowy zgodnie
z  ustaleniami  rysunku  planu.  Obsługa  komunikacyjna  terenu  od  ulicy  oznaczonej
symbolem 7KL i 8KL. Obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w ramach terenu
objętego niniejszym ustaleniem planu.

§ 22.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A4UC ustala się przeznaczenie dla
funkcji usług ogólnomiejskich o programie handlowo-gastronomicznym. Obowiązuje linia
zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy
14KD.  Obowiązuje  zaspokojenie  potrzeb  parkingowych  w  ramach  terenu  objętego
niniejszym ustaleniem planu.

§ 23.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A5UA ustala się przeznaczenie na
cele biurowo-administracyjne. Obowiązuje linia zabudowy zgodnie z ustaleniem rysunku
planu. Ustala się wysokość zabudowy na nie mniej niż 3 kondygnacje naziemne. Obsługa
komunikacyjna  terenu  od  ulicy  14KD.  Obowiązuje  zaspokojenie  potrzeb  parkingowych
w ramach terenu objętego niniejszym ustaleniem planu.

§ 24.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  A6MW przeznacza się pod budownictwo
mieszkaniowe  wielorodzinne  z  zachowaniem  istniejącej  zabudowy  i  formy
zagospodarowania terenu. Obsługa komunikacyjna terenu od ulic oznaczonych symbolem
13KD i 14KD.



§ 25.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  A7UA przeznacza  się  na  cele  usług
administracji  publicznej  przy  zachowaniu  istniejącej  zabudowy  i  zagospodarowania.
Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 13KD i 14KD. Dopuszcza
się  zmianę  istniejących  obiektów  z  pierwszeństwem  dla  funkcji  nauki  i  szkolnictwa
wyższego.

§ 26.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem A8PK przeznacza się na cele parkowania
ogólnodostępnego  z  obsługą  do  ulicy  oznaczonej  symbolem  14KD.  Obowiązuje
zachowanie minimum 30% powierzchni terenu czynnej biologicznie.

§ 27.
Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  A9UA utrzymuje  się  istniejące
przeznaczenie dla potrzeb funkcji administracji publicznej wraz z ustaleniami wynikającymi
z wydanego pozwolenia na budowę. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Kilińskiego
oznaczonej symbolem 3KG, wyłącznie na prawoskrętach.

§ 28.
Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  A10UA utrzymuje  się  istniejące
przeznaczenie dla potrzeb funkcji administracji publicznej wraz z ustaleniami wynikającymi
z wydanego pozwolenia na budowę. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Kilińskiego
oznaczonej symbolem 3KG, wyłącznie na prawoskrętach.

§ 29.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A11UC ustala się przeznaczenie dla
funkcji  usług  ogólnomiejskich  o  programie  handlowym.  Obowiązuje  linia  zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu. Wysokość zabudowy nie mniej niż 2 kondygnacje. Obsługa
komunikacyjna  terenu  od  ulicy  symbolem  7KL.  Obowiązuje  zaspokojenie  potrzeb
parkingowych w ramach terenu objętego niniejszym ustaleniem planu.

§ 30.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B1UC ustala się przeznaczenie dla
funkcji  usług  ogólnomiejskich  o  programie  handlowym.  Obowiązują  linie  zabudowy
zgodnie  z  rysunkiem  planu.  Wysokość  zabudowy  do  2  kondygnacji.  Obsługa
komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 18KD.

§ 31.
Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  B2MN ustala  się  zachowanie
istniejącego zagospodarowania w formie zabudowy jednorodzinnej. W ramach terenu od
strony ul. Piłsudskiego projektowany jest ciąg pieszo-jezdny. Obowiązuje zakaz wtórnych
podziałów. Obsługa komunikacyjna terenu od ulic oznaczonych symbolem 18KD i 19KD.

§ 32.
Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  B3MN ustala  się  zachowanie
istniejącego  zagospodarowania  w  formie  zabudowy  jednorodzinnej.  Obsługa
komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 13KD.

§ 33.
Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  B4MN ustala  się  zachowanie
istniejącego  zagospodarowania  w formie  zabudowy  jednorodzinnej.  Obowiązuje  zakaz
wtórnych podziałów. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 18KD.
W ramach terenu od strony ulicy Piłsudskiego projektowany jest ciąg pieszo-jezdny.



§ 34.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  B5MW przeznacza się pod budownictwo
mieszkaniowe  wielorodzinne  z  zachowaniem  istniejącej  zabudowy  i  formy
zagospodarowania  terenu.  Obsługa  komunikacyjna  terenu  od  ulic  oznaczonych
symbolami 13KD i 18KD.

§ 35.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  B6UC przeznacza  się  na  cele  usług
nieuciążliwych  związanych  z  bezpośrednią  obsługą  ludności  (usługi  powszechnie
dostępne  handlowe,  gastronomiczne,  rzemiosła  usługowego,  kulturalne,  oświatowe).
Ustala  się  wysokość  zabudowy  do  2  kondygnacji  naziemnych  przy  zachowaniu  linii
zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu. Istniejący zespół garaży przeznacza się
do  likwidacji.  Obsługa komunikacyjna  terenu od ulicy oznaczonej  symbolem 8KL,  7KL
i  15KD.  Obowiązuje  zaspokojenie  potrzeb  parkingowych  w  ramach  terenu  objętego
niniejszym ustaleniem planu. Obowiązuje zagospodarowanie minimum 30% powierzchni
jako czynnej biologicznie.

§ 36.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  B7MN przeznacza się pod budownictwo
mieszkaniowej jednorodzinne, przy zachowaniu następujących ustaleń:
-  podział na działki o szerokości frontu minimum 25m;
-  linie zabudowy obowiązują zgodnie z rysunkiem planu;
-  maksymalna wysokość zabudowy do 9m npt, licząc do kalenicy;
-  dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni;
-  dopuszcza się po jednym budynku garażowo-gospodarczym na działce, o maksymalnej

powierzchni zabudowy 50m2 i wysokości 1 kondygnacji;
-  powierzchnia  nie  zabudowana  i  nie  utwardzona  nie  może  wynosić  mniej  niż  60%

powierzchni działki.
Obsługa komunikacyjna terenu od ulic oznaczonych symbolami 15KD, 16KD, 17KD.

§ 37.
Na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  B8PK utrzymuje  się  istniejące
przeznaczenie i zagospodarowanie w formie zespołu obiektów garażowych.

§ 38.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  B9MN przeznacza się pod budownictwo
mieszkaniowej  jednorodzinne  z  zachowaniem  istniejących  podziałów  i  zabudową  od
strony  ulicy  oznaczonej  symbolem  7KL.  Wyznacza  się  nowe  tereny  budowlane
obsługiwane  od  ulicy  oznaczonej  symbolem  17KD.  W  stosunku  do  nowej  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące ustalenia:
-  podział na działki o szerokości frontu minimum 20m;
-  linie zabudowy obowiązują zgodnie z rysunkiem planu;
-  maksymalna wysokość zabudowy do 9m npt, licząc do kalenicy;
-  dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni;
-  dopuszcza się po jednym budynku garażowo-gospodarczym na działce, o maksymalnej

powierzchni zabudowy 50m2 i wysokości 1 kondygnacji;
-  powierzchnia  nie  zabudowana  i  nie  utwardzona  nie  może  wynosić  mniej  niż  60%

powierzchni działki.

§ 39.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B10MN przeznacza się pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne z zachowaniem istniejących podziałów i zabudowy od strony
ulicy oznaczonej symbolem 13KD z prawem zabudowy działki nr 312/2.



Wyznacza  się  nowe  tereny  budowlane,  przy  pełnym  zachowaniu  elementów  zieleni
wysokiej,  obsługiwane  od  ulicy  oznaczonej  symbolem  15KD.  W  stosunku  do  nowej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące ustalenia:
-  podział na działki o szerokości frontu minimum 20m;
-  linie zabudowy obowiązują zgodnie z rysunkiem planu;
-  maksymalna wysokość zabudowy do 9m npt, licząc do kalenicy;
-  dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni;
-  dopuszcza się po jednym budynku garażowo-gospodarczym na działce, o maksymalnej

powierzchni zabudowy 50m2 i wysokości 1 kondygnacji;
-  powierzchnia  nie  zabudowana  i  nie  utwardzona  nie  może  wynosić  mniej  niż  60%

powierzchni działki.

§ 40.
Na terenie  oznaczonym na  rysunku  planu  symbolem  B11MN utrzymuje  się  istniejące
podziały,  zagospodarowanie  i  zabudowę  z  podstawową  funkcją  budownictwa
mieszkaniowego  jednorodzinnego.  Dopuszcza  się  lokalizację  usług  z  ewentualną
uciążliwością  nie  wykraczającą  poza  granice  budynków.  Dopuszcza  się  powiększenie
działek budowlanych wzdłuż ulicy Saperskiej zgodnie z linią rozgraniczającą ustaloną na
rysunku planu,  pod warunkiem zagwarantowania dostępu do ogólnomiejskich urządzeń
infrastruktury  technicznej.  Utrzymuje  się  istniejącą  obsługę  komunikacyjną  przez  ulice
obrzeżne 7KL, 13KD, 16KD, 20KD.

§ 41.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  C1ZP utrzymuje się w dotychczasowym
użytkowaniu  jako  park  miejski,  z  zachowaniem  istniejących  zabudowań  o  funkcji
usługowej. Przy ewentualnej wymianie zabudowy obowiązuje wysokość do 2 kondygnacji
naziemnych.

§ 42.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C2UC przeznacza  się  na  cele
ogólnodostępnych obiektów usługowych i handlowych lub obiektów biurowych. Istniejące
zainwestowanie uznaje się za czasowe. Obowiązują linie zabudowy ustalone na rysunku
planu. Wysokość zabudowy do 7 kondygnacji naziemnych. Obsługa komunikacyjna terenu
od  ulicy  oznaczonej  symbolem  5KZ.  Obowiązuje  pełne  zabezpieczenie  potrzeb
parkingowych w ramach terenu objętego niniejszym ustaleniem planu.

§ 43.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C3UC przeznacza  się  na  cele
ogólnodostępne obiektów usługowych i handlowych, oraz obiektów biurowych. Wysokość
zabudowy dla nowych obiektów ustala się od 2 do 5 kondygnacji naziemnych tj. 7 - 17m.
Obowiązuje zachowanie linii  zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu.  Istniejące
zainwestowanie  uznaje  się  za  czasowe.  Obsługa  komunikacyjna  terenu  od  ulicy
oznaczonej  symbolem  9KD.  Obowiązuje  pełne  zabezpieczenie  potrzeb  parkingowych
w ramach terenu objętego niniejszym ustaleniem planu.

§ 44.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  C4UW ustala się  przeznaczenie
i  zagospodarowanie  terenu  dla  potrzeb  usługowych  obiektów  wyspecjalizowanych.
Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów, oraz wznoszenie nowych
obiektów o maksymalnej wysokości zabudowy do 5 kondygnacji naziemnych. Obowiązuje
pełne  zabezpieczenie  potrzeb  parkingowych  w  ramach  terenu  objętego  niniejszym
ustaleniem planu.  Obsługa komunikacyjna terenu od ulic oznaczonych symbolami 6KZ
i 12KD. Obowiązuje pełne zachowanie istniejącego drzewostanu.



§ 45.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C5ZP przeznacza  się  na  zieleń
ogólnodostępną wraz z funkcją pasażu pieszego. Istniejące zainwestowanie uznaje się za
czasowe.  Obowiązuje  zakaz  wznoszenia  nowych  obiektów  i  rozbudowy  obiektów
istniejących. Obowiązuje pełne zachowanie istniejącego drzewostanu.

§ 46.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  C6UM przeznacza się pod stację paliw.
Zakres  adaptacji  i  rozbudowy  określony  zostanie  w  decyzji  administracyjnej,  po
sporządzeniu operatu wpływu inwestycji na środowisko.

§ 47.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C7UC przeznacza  się  na  cele  usług
ogólnomiejskich  o  powszechnej  dostępności.  Wysokość  proponowanych  obiektów
kubaturowych ustala się od 2 do 5 kondygnacji naziemnych tj. 7 - 17m. Obowiązują linie
zabudowy  ustalone  na  rysunku  planu.  Obsługa  komunikacyjna  od  AL.  Kilińskiego.
Obowiązuje zabezpieczenie potrzeb parkingowych w ramach terenu objętego niniejszym
ustaleniem  planu.  Obowiązuje  pełne  zachowanie,  poszczególnych  elementów  zieleni
wysokiej. Powierzchnia terenu czynna biologicznie nie mniej niż 20%. Istniejąca zabudowa
posiada charakter czasowy.

§ 48.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C8UW przeznaczony  jest  dla  potrzeb
usługowych  obiektów  wyspecjalizowanych  o  charakterze  biurowym.  Wysokość
projektowanych obiektów kubaturowych ustala się nie mniej niż 2 kondygnacje naziemne.
Obowiązuje  zachowanie  linii  zabudowy  ustalonych  na  rysunku  planu.  Obowiązuje
zabezpieczenie potrzeb parkingowych w ramach terenu objętego niniejszym ustaleniem
planu.  Rodzaj  i  wielkość  obiektów  zaplecza  technicznego  uzależnia  się  od  ustaleń
wynikających z operatu wpływu inwestycji na środowisko. Obowiązuje pełne zachowanie
poszczególnych elementów zieleni wysokiej. Powierzchnia terenu czynna biologicznie nie
mniej  niż  20%.  Obsługa  komunikacyjna  terenu  od  ulicy  oznaczonej  symbolem  9KL.
Podłączenie do Al. Kilińskiego wyłącznie na prawoskrętach. Do wniosku o wydanie decyzji
o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  dla  pierwszego  nowego  obiektu
kubaturowego  obowiązuje  przedłożenie  koncepcji  zagospodarowania  i  kształtowania
zabudowy dla całej jednostki C8UW.

§ 49.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem C9UM przeznacza się pod budowę garażu
wielopoziomowego  o  wysokości  od  2  do  5  kondygnacji  naziemnych.  Obowiązuje  linia
zabudowy ustalona na rysunku planu. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej
symbolem 9KL. Do czasu realizacji wymienionego zamierzenia zachowuje się istniejące
użytkowanie i dostosowanie do potrzeb parkowania w jednym poziomie.

§ 50.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C10UC przeznacza  się  na  cele  usług
ogólnomiejskich  o  powszechnej  dostępności,  z  możliwością  lokalizowania  obiektów
uzupełniających  funkcji  szkolnictwa  wyższego.  Wysokość  projektowanych  obiektów
kubaturowych  ustala  się  na  minimum  3  kondygnacje  naziemne.  Obowiązują  linie
zabudowy  ustalone  na  rysunku  planu.  Obsługa  komunikacyjna  od  ulicy  oznaczonej
symbolem  9KL.  Obowiązuje  zabezpieczenie  potrzeb  parkingowych  w  ramach  terenu
objętego  niniejszym  ustaleniem  planu.  Obowiązuje  pełne  zachowanie  poszczególnych
elementów zieleni wysokiej. Powierzchnia terenu czynna biologicznie nie mniej niż 20%.



§ 51.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C11ZS przeznacza  się  na  zieleń
z dopuszczeniem miejsc do parkowania. Obowiązuje zachowanie 60% terenu czynnego
biologicznie.  Obowiązuje  zakaz  zabudowy  obiektami  budowlanymi.  Obsługa
komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 5KZ z dopuszczeniem maksimum
dwóch wjazdów.

§ 52.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  C12UC przeznacza  się  na  cele
ogólnodostępnych  obiektów  usługowych  i  handlowych,  oraz  obiektów  oświaty
i  szkolnictwa.  Wysokość  zabudowy dla  nowych  obiektów ustala  się  do  5  kondygnacji
naziemnych. Obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu.
Obowiązuje pełne zachowanie istniejącego drzewostanu. Obsługa komunikacyjna terenu
od ulicy oznaczonej symbolem 7KL, 8KL, 9KL. Obowiązuje pełne zabezpieczenie potrzeb
parkingowych w ramach terenu objętego niniejszym ustaleniem planu.

§ 53.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  C13UW utrzymuje się  istniejące
przeznaczenie  i  zagospodarowanie  terenu  dla  potrzeb  służby  zdrowia.  Dopuszcza  się
rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków pod warunkiem utrzymania istniejącej linii
zabudowy od strony ulicy. Obowiązuje pełne zachowanie istniejącego drzewostanu.

§ 54.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  C14MW utrzymuje się istniejące
przeznaczenie  i  zagospodarowanie  terenu  dla  funkcji  mieszkalnictwa  wielorodzinnego.
Obsługa komunikacyjna terenu od ulic oznaczonych symbolami 8KL i 12KD. Obowiązuje
pełne zachowanie istniejącego drzewostanu.

§ 55.
Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  D1UW utrzymuje  się  istniejące
przeznaczenie  i  zagospodarowanie  dla  potrzeb  urządzeń  technicznych  infrastruktury
miejskiej.

§ 56.
Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  D2UM utrzymuje  się  istniejące
przeznaczenie  terenu  jako  stacji  paliw  wraz z  obecną  zasadą  jej  obsługi.  Obowiązuje
zachowanie  istniejącego  korytarza  infrastruktury  technicznej  oznaczonego  na  rysunku
planu.

§ 57.
Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  D3UA utrzymuje  się  istniejące
przeznaczenie  terenu oraz istniejącą  zabudowę.  Dopuszcza się rozbudowę i  nadbudowę
istniejących obiektów. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 10KL.

§ 58.
Teren  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  D4UC przeznacza  się  na  cele
ogólnodostępnych obiektów usługowych i handlowych. Obowiązuje linia zabudowy zgodna
z  ustaleniami  na  rysunku  planu.  Maksymalna  wysokość  zabudowy  do  3  kondygnacji
naziemnych. Obowiązuje pełne zabezpieczenie potrzeb parkingowych w ramach terenu
objętego niniejszym ustaleniem planu. Obsługa komunikacyjna terenu od Al. Kilińskiego
(10KL). Obowiązuje pełne zachowanie poszczególnych elementów zieleni wysokiej.



Rozdział V
Komunikacja

§ 59.
Ustalenia planu dla poszczególnych ulic:
 

Lp
Symbol

odc.
ulicy

Nazwa
ulicy/odcinka

Klasa
ulicy

Liczba
jezdni

x
liczba
pasów

Szerokość
w liniach

rozgranicz.
(m)

Chodnik Ścieżka
rowerowa

Obsługa
bezpośredniego

otoczenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1KG Marszałka

PIŁSUDSKIEGO
odc. Kilińskiego -
Spółdzielcza

G 2x3 60,0 obu-stronny -
nie obsługuje,
włączenie na
skrzyżowaniach

2. 2KG(Z) KILIŃSKIEGO: 

odc. projektowany
Piłsudskiego -
Padlewskiego
(obowiązuje
zachowanie w pasie
między jezdnią a
linią rozgraniczającą
obiektu "Rogatki
Płońskie")

G(Z) 2x2 36,0 obustronny - włączenia na
skrzyżowaniach

 3KG(Z) odc. Padlewskiego-
Sienkiewicza

G(Z) 2x2 35,0 obustronny - włączenia na
skrzyżowaniach

 4KG(Z) odc. Sienkiewicza -
Wyszogrodzka
(obowiązuje
zachowanie w pasie
między jezdniami
obiektu "Rogatki
Wyszogrodzkie")

G(Z) 2x2 35,0-55,0 obustronny - włączenia na
skrzyżowaniach

 10KL odc. Piłsudskiego -
projektowana
Kilińskiego

L 1x2 30,0 obustronny - nieograniczona

3. 5KZ SIENKIEWICZA Z 1x2 18,0 obustronny - pożądane
ograniczenie liczby
wjazdów
bramowych, zakaz
parkowania

4. 6KZ WYSZOGRODZKA Z 1x2 16,0-18,0 obustronny - parkowanie na
pasach
postojowych,
pożądane
ograniczenie liczby
wjazdów
bramowych

5. 7KL projektowana
kontynuacja
ul. Maneżowej

L 1x2 20,0 obustronny  nieograniczona

6. 8KL STRZELECKA i
jej przedłużenie

L 1x2 20,0 obustronny  nieograniczona

7. 9KL projektowana L 1x2 18,0 obustronny  nieograniczona



8. 11KZ SPÓŁDZIELCZA Z 1x3 25,0-30,0 obustronny - parkowanie na
pasach
postojowych,
pożądane
ograniczenie liczby
wjazdów
bramowych

9. 12KD UŁAŃSKA D 1x2 15,0 obustronny - nieograniczona

10
.

13KD POWSTAŃCÓW D 1x2 12,0-15,0 obustronny - nieograniczona

11
.

14KD projektowana D 1x2 10,0 obustronny - nieograniczona

12
.

15KD projektowana D 1x2 12,0 obustronny - nieograniczona

13
.

16KD SAPERSKA D 1x2 15,0 obustronny - nieograniczona

14
.

17KD projektowana D 1x2 12,0 obustronny - nieograniczona

15
.

18KD
19KD

istniejące ulice
dojazdowe

D 1x2 10,0-12,0 obustronny - nieograniczona

16
.

20KD OAZA D 1x1
jezdnia

1
kierun
kowa

6,0 obustronny - jeden kierunek
ruchu (wjazd od ul.
Spółdzielczej,
wyjazd do ul.
Maneżowej)

17
.

21KP ciąg pieszo -
jezdny

  10,0   priorytet ruchu
pieszego

18
.

22KP ciąg pieszo -
jezdny

  15,0   priorytet ruchu
pieszego

Rozdział VI
Infrastruktura techniczna

§ 60.
W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala, że:
1. Wszystkie tereny przeznaczone w planie na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej

będą zaopatrywane w wodę z sieci wodociągu komunalnego.
2. Podstawowym  źródłem  wody  będzie  magistrala  wodociągowa  Ø  500  mm

w  ul.  Powstańców  -  Jachowicza  oraz  projektowany  wodociąg  Ø  250  mm,
doprowadzający z magistrali wodę do dzielnic śródmiejskich.

3. W całym obszarze działania planu, w ramach budowy i modernizacji ulic prowadzona
będzie rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w zakresie wynikającym
z jej stanu technicznego i występujących kolizji przestrzennych.

4. W  liniach  rozgraniczających  projektowanych  ulic  zapewnione  są  rezerwy  pod  sieci
podstawowe wodociągów.

5. Przy  rozbudowie  i  modernizacji  sieci  należy  uwzględnić  wymogi  dotyczące  p.poż.
zaopatrzenia wodnego, w szczególności lokalizację hydrantów p.poż.

§ 61.
W zakresie odprowadzania ścieków plan ustala, że:
1. Ścieki  ze  wszystkich  terenów  przeznaczonych  w  planie  na  cele  zabudowy

mieszkaniowej i usługowej będą odprowadzane do kanalizacji komunalnej.
2. Dla wszystkich nowych realizacji obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.



3. W liniach rozgraniczających projektowanych ulic zapewnione są rezerwy pod budowę
kanałów sanitarnych i deszczowych.

4. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący kolektor miejski "F" w ul. Marszałka
Piłsudskiego  oraz  kolektor  "A"  poprzez  kanały  istniejące  w  ul.  Kilińskiego
i Wyszogrodzkiej.

5. Odbiornikiem  wód  opadowych  będzie  rzeka  Wisła  poprzez  istniejący  kolektor
deszczowy Ø 1,20 ÷ 1,40m w ul. Spółdzielczej i projektowany kolektor deszczowy VII
w ul. Kilińskiego.

6. W całym obszarze działania planu prowadzona będzie rozbudowa sieci drugorzędnych
kanałów sanitarnych i deszczowych oraz przebudowa tych odcinków, które są w złym
stanie technicznym bądź kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

7. Rozbudowę  sieci  kanalizacji  deszczowej  prowadzić  należy  w  oparciu  o  koncepcję
techniczną  obejmującą  całą  zlewnię  projektowanego  kolektora  VII  wraz
z oczyszczaniem ścieków przed zrzutem do koryta rzeki Wisły.

§ 62.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1. Dla  określonego  modelu  zabudowy  zapewnienie  pokrycia  zapotrzebowania  mocy

z  istniejących  stacji  transformatorowych  wnętrzowych  (o  maksymalnej  mocy
transformatora 630kVA) zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu
C1ZP, D1UW, A6MW, C13UW, B9MN, C12UC.

2. Zapewnienie uzyskania przez właściwy zakład energetyczny, na podstawie przepisów
szczególnych tytułu prawnego do nieruchomości, na których zlokalizowane będą stacje
transformatorowe wnętrzowe poprzez:
a)    przeniesienie prawa własności;
b)    ustanowienie służebności gruntowej.

3. Zasilanie  stacji  transformatorowych  wyszczególnionych  w  pkt  1  z  istniejących  linii
kablowych 15kV i projektowanych wg potrzeb.

4. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu mocy ponad wielkość możliwą do pokrycia przez
stacje  transformatorowe  wyszczególnione  w  pkt  1  przy  uwzględnieniu  możliwości
zasilania  istniejących  odbiorców  w  przypadku  pozostawienia  istniejącej  zabudowy,
rezerwowego zasilania odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania, oraz
dla  wszystkich  podmiotów  wymagających  zasilania  energetycznego  dotrzymanie
standardów  jakościowych  dostarczanej  energii  elektrycznej  i  istnienia  warunków
ekonomiczno-technicznych  możliwość  rozbudowy  infrastruktury  energetycznej  bez
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

5. Lokalizację nowoprojektowanych stacji  transformatorowych na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami A4UC, B6UC, C3UC. Dopuszcza się lokalizowanie tych
stacji  jako  wbudowanych,  w  przypadku  wbudowania  stacji  wewnątrz  budynków
obowiązują  ustanowienia  ograniczonego  prawa  rzeczowego  na  rzecz  właściwego
zakładu energetycznego.

6. Lokalizacja  dodatkowych  stacji  poza  terenami  wymienionymi  w  pkt  5  nie  wymaga
zmiany planu.

7. Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia terenu (sieci energetycznych) z projektowaną
zabudową należy do podmiotu przyłączanego.

8. Lokalizację linii energetycznych kablowych SN i nn w liniach rozgraniczających ulic poza
pasami  jezdni,  z  wyjątkiem  skrzyżowań  na  warunkach  określonych  przez  zarządcę
drogi.

§ 63.
W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się, że:
1. Podstawą zaopatrzenia w gaz ziemny dla celów gospodarczych i grzewczych będzie

istniejąca magistrala gazowa średniego ciśnienia Ć200.
2. Rozbudowa i modernizacja istniejącej  sieci  gazowej dla potrzeb lokalnych może być



prowadzone  w  uzgodnieniu  i  na  warunkach  określonych  przez  właściwy  Zakład
Gazowniczy.

3. Projektowaną sieć gazową lokalizuje się w liniach rozgraniczających ulic.

§ 64.
Ustala się zaopatrzenie w ciepło: z sieci scentralizowanej wody gorącej i z sieci gazowej
średniego ciśnienia.

§ 65.
Ustala  się  zaopatrzenie  w  łącza  telefoniczne  z  sieci  telekomunikacyjnej  istniejącej
i projektowanej w liniach rozgraniczających ulic.

Rozdział VI
Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 66.
1. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu ustanawia

się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
2. Wartość  stawki  procentowej,  służącej  naliczeniu  opłaty  związanej  z  tym  wzrostem

wartości nieruchomości, określa się na 30%.
3. Nie  ustala  się  opłaty  ze  wzrostu  wartości  nieruchomości  dla  działek,  których

przeznaczenie nie ulega zmianie w wyniku ustaleń niniejszego planu.

§ 67.
W granicach obszaru objętego niniejszym planem traci moc miejscowy szczegółowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  Śródmieścia  miasta  Płocka  (zatwierdzony  Uchwałą
Nr 531/LIII/94 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 1994r.) oraz miejscowy szczegółowy
plan  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  Wyszogrodzka  Północ  w  Płocku
(zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 22 marca
1990r.).

§ 68.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płock.

§ 69.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Wojciech Hetkowski



* Z dniem 8 kwietnia 2004 r. uchwała utraciła moc w granicach obszaru objętego planem ustalonym
uchwałą nr 383/XXI/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców
w Płocku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1678), zgodnie z § 26 przywołanej uchwały.
Z dniem 19 sierpnia 2004 r. uchwała utraciła moc w granicach obszaru objętego planem ustalonym
uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  terenu  zawartego  pomiędzy  ul.  Spółdzielczą,  ul.  Oaza,  ul.  Maneżową,
ul.  Spółdzielczą,  ul.  Wyszogrodzką i  Alejami  Piłsudskiego  w Płocku  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  Nr  194,
poz. 5168), zgodnie z § 27 pkt 2 przywołanej uchwały.
Z dniem 7 grudnia 2004 r. uchwała utraciła moc w granicach obszaru objętego planem ustalonym
uchwałą  nr  594/XXXII/04  z  dnia  26  października  2004  r.  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  ulic:  Strzeleckiej,  Sienkiewicza
i  Al.  Kilińskiego  w Płocku  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  Nr  284,  poz.  7744),  zgodnie  z  §  23  przywołanej
uchwały.


