
  Uchwała Nr 348/XIX/03
     Rady  Miasta  Płocka

 z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie:  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
 położonych w dzielnicy TRZEPOWO w Płocku
Na podstawie art.  85 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 
i Nr 111 poz.1279; z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 
poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154 poz.1804, 
z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz.1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 
ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214  poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568) 
w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142 poz.1592 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 
1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568),  Rada Miasta Płocka uchwala co 
następuje:
Rozdział  1.
PRZEPISY OGÓLNE______________________________________________________ 

§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w dzielnicy 
TRZEPOWO w Płocku, zwany dalej planem.

§ 2.
1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 174,5 ha stanowiący zachodnią część osiedla Trze-

powo w Płocku. Granice obszaru objętego planem wyznaczają:
1) od strony zachodniej - kolejne odcinki oznaczone na rysunku planu literami:

− A-B - stanowiący południowo - zachodnią granicę działki o numerze ewidencyjnym 11/1,
− B-C - stanowiący fragment północno - zachodniej linii brzegowej rzeki Brzeźnicy,
− C-D - stanowiący wschodnią linię brzegową bezimiennego cieku wodnego,
− D-E-F-G - stanowiący część wschodniej granicy terenów Polskiego Koncernu Naftowe-

go ORLEN - S.A.,
− G-H - stanowiący fragment wschodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym 151;
− H-I - stanowiący południową granicę działki o numerze ewidencyjnym 152;
− I-J- stanowiący wschodnią granicę działek o numerach ewidencyjnych 152, 70

i 69;
− J-K - stanowiący południową linię rozgraniczającą ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 13.KL.1/2;
− K-L-Ł -  stanowiący część wschodniej granicy terenów Polskiego Koncernu Naftowego 

ORLEN - S.A.;
2) od strony północnej -  odcinek oznaczony literami Ł - M - stanowiący część północnej grani-

cy miasta Płocka;
3) od strony wschodniej - kolejne odcinki oznaczone literami:

− M-N - stanowiący północno - wschodnią granicę działki o numerze ewidencyjnym 62,
− N-O-P-R-S - stanowiący wschodnią linię brzegową rzeki Brzeźnicy,
− S-T - stanowiący północną granicę działki o  numerze ewidencyjnym 35/1;

4) od strony południowo - wschodniej - odcinek oznaczony literami:
− T-U-W-X - stanowiący północno - zachodnią granicę terenów kolejowych;

5) od strony południowo - zachodniej - kolejne odcinki oznaczone literami:
− X-Y - stanowiący południowo - zachodnią linię rozgraniczającą ulicy lokalnej oznaczonej 

symbolem 20.KL.1/2 oraz wylot tej ulicy w kierunku południowym,
− Y-Z - stanowiący południowo - zachodnią linię rozgraniczającą ulicy oznaczonej na ry-

sunku planu oznaczonego symbolem 24.KD.1/2,
− Z-A - stanowiący wylot ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KZ.1/4.

1



2. Granice  obszaru objętego  planem,  o których mowa w ust.1,  naniesiono na rysunku w skali 
1:2000, stanowiącym integralną część składową planu i załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenów w zakresie  umożliwiającym wprowadzenie 

nowych form jego  zabudowy i  zagospodarowania z uwzględnieniem ochrony występujących 
walorów przyrodniczo - krajobrazowych.

2. Zmiana podstawy prawnej do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

3. Ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie komunikacji, 
inżynierii miejskiej i ochrony środowiska.

§ 4.
Przedmiotem planu są ustalenia obejmujące:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasa-

dach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,  a 

także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infra-

struktury,
6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki 
intensywności zabudowy,

7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb 

ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodaro-
wania zasobami przyrody.

§ 5.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 z późniejszymi zmianami);
2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych;

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Płocka, o ile z treści prze-
pisu nie wynika inaczej,

4) planie - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę wraz z załącznikiem graficznym  w skali 
1:2000, stanowiącym rysunek planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej Uchwały, sporzą-
dzony na mapie w skali 1:2000;

6) dzielnicy Trzepowo -  należy przez to rozumieć obszar,  o  którym mowa w § 2 niniejszej 
Uchwały, stanowiący wyodrębnioną przestrzennie zachodnią część osiedla Trzepowo w rozu-
mieniu Uchwały Nr 121/XVII/91 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 1991 r. w sprawie podziału 
miasta Płocka na osiedla (z późniejszymi zmianami);

7) obszarze - należy przez to rozumieć tereny objęte niniejszym planem w granicach naniesio-
nych na rysunku planu i określonym w § 2 Uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

8) terenie - należy przez to rozumieć część objętego planem obszaru o określonym jego ustale-
niami przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną ko-
lejnymi liczbami i symbolami literowymi, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

9) otulinie - należy przez to rozumieć strefę ochronną wyznaczoną indywidualnie dla określonej 
formy ochrony przyrody zabezpieczającą ją przed zagrożeniami zewnętrznymi;

10) walorach przyrodniczo - krajobrazowych - należy przez to rozumieć wartości ekologiczne, 
estetyczne i kulturowe terenu oraz związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowa-



ne przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka;
11) sukcesji - należy przez to rozumieć zachowanie ciągu naturalnego środowiska przyrodnicze-

go w jego równowadze rozwojowej;
12) ochronie krajobrazowej - należy przez to rozumieć - zrównoważony rozwój obszaru oraz 

zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu;
13) środowisku - należy przez to rozumieć - ogół elementów przyrodniczych, w tym także prze-

kształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, 
wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat;

14) ochronie środowiska - należy przez to rozumieć podjęcie lub zaniechanie działań, umożli-
wiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczegól-
ności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego;

15) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć - grunt rodzimy pokry-
ty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,  a także 50 % sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu za-
pewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2;

16) linii rozgraniczającej - ściśle określonej - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy tere-
nami o różnym przeznaczeniu, ustaloną planem i naniesioną na rysunku planu linią ciągłą;

17) linii rozgraniczającej tereny ulic - należy przez to rozumieć ustaloną planem granicę po-
między terenami ulic o różnych klasach, naniesioną na rysunku planu linią przerywaną;

18) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć - naniesioną na rysunku planu 
linię, która daje możliwość swobodnego sytuowania budynków i innych obiektów kubaturowych 
na działce, lecz bez prawa przekroczenia jej w kierunku ulicy bądź innego elementu zagospo-
darowania, w stosunku do którego linia ta została wyznaczona; 

19) zasadach obsługi komunikacyjnej - należy przez to rozumieć określoną planem formę za-
pewnienia dostępności do dróg publicznych poprzez bezpośrednie wjazdy i dojazdy stanowią-
ce powiązania poszczególnych terenów i działek z układem ulicznym obszaru objętego pla-
nem, stosownie do klasy ulicy; natomiast pod pojęciem dojazd - należy rozumieć wydzieloną z 
terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję nie-
publicznej drogi dojazdowej dla pozostałych działek do niej przylegających;

20) ulicy, pasie ulicznym - należy przez to rozumieć - drogę publiczną przebiegającą przez te-
reny zainwestowania miejskiego, wyznaczoną w planie liniami rozgraniczającymi, przeznaczo-
ną do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych, wraz ze znajdującymi się w jej pasie 
obiektami inżynierskimi, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi związanymi z pro-
wadzeniem oraz zabezpieczeniem ruchu pojazdów i pieszych, przeznaczonym również do pro-
wadzenia nadziemnych  i  podziemnych  ciągów uzbrojenia  terenu, a także do obsługi komu-
nikacyjnej terenów przyległych do tych ulic w zakresie zależnym od klasy i kategorii.

21) budynkach - należy przez to rozumieć - zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi 
instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane 
są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.
Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie 
obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.
Budynki są to również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony 
ludzi,  zwierząt  lub  przedmiotów  (np.  podziemne:  schrony,  szpitale,  centra  handlowe  oraz 
warsztaty i garaże);

22) obiektach budowlanych  - należy przez to rozumieć - konstrukcje połączone z gruntem w 
sposób trwały,  wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wyni-
kiem prac budowlanych;

23) wysokości budynku lub jego części - należy przez to rozumieć - wymiar określony od po-
ziomu terenu przy najniżej  położonym wejściu do budynku,  do górnej  krawędzi  ściany ze-
wnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położo-
nej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;



24) poziomie terenu - należy przez to rozumieć - rzędną projektowanego lub urządzonego tere-
nu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), 
nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych;

25) zabudowie usługowej, usługowo - produkcyjnej oraz wyszczególnionej innej zabudowie 
usługowej - należy przez to rozumieć - zabudowę przeznaczoną dla prowadzenia działalności 
usługowej - wykonywania usług, a w tym - według interpretacji “Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 
Usług (PKWiU) - pod pojęciem:

− usług - należy rozumieć:
− wszelkie  czynności  świadczone na rzecz jednostek  gospodarczych prowadzą-

cych działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych 
dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

− wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz 
na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i 
ogólnospołecznej;

− usług produkcyjnych - należy rozumieć czynności będące współdziałaniem w pro-
cesie produkcji, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jed-
ną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej (np. usługi prze-
mysłowe związane z instalowaniem,  naprawą i  konserwacją  wyrobów,  wykonywa-
niem szczególnego zabiegu na przedmiocie dostarczonym przez zleceniodawcę - jak 
wykańczanie materiałów włókienniczych; usługi produkcyjne związane z produktami 
przetwórstwa przemysłowego);

− usług konsumpcyjnych - należy rozumieć wszelkie czynności związane bezpośred-
nio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności (np. związane z budownictwem, 
w tym także z remontami i konserwacją obiektów budowlanych, związane z handlem 
hurtowym  i  detalicznym,  a  także  z  obsługą  i  naprawą  pojazdów mechanicznych, 
związane z transportem, magazynowaniem i łącznością);

− usług ogólnospołecznych - należy rozumieć czynności zaspokajające potrzeby po-
rządkowo-organizacyjne  gospodarki  narodowej  i  społeczeństwa  jako  całości 
(np. usługi ubezpieczeniowe,  pośrednictwa finansowego, pomocnicze w stosunku do 
pośrednictwa finansowego)

26) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i in-
wentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w go-
spodarstwach leśnych;

27) budynku produkcyjnym (budynku przemysłowym) -  należy przez to rozumieć budynek 
całkowicie lub w przeważającej części to jest nie mniej niż 50 % jego powierzchni wewnętrznej 
przeznaczony na cele produkcyjne dla wszystkich gałęzi przemysłu;

28) budynku składowym - należy przez to rozumieć - budynek ogólnego przeznaczenia służący 
do magazynowania różnego rodzaju wyrobów i produktów;

29) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj zabudowy i zagospodaro-
wania, który dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i zajmuje nie 
mniej niż 50 % jego ogólnej powierzchni, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

30) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć - rodzaj zabudowy i zagospoda-
rowania, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe nie powodując kolizji w stosunku do nie-
go i nie jest z nim sprzeczny, natomiast możliwy jest do zastosowania w części lub całości te-
renu, o którym mowa w pkt 29 przy zachowaniu warunków określonych ustaleniami planu;

31) uciążliwości obiektów i urządzeń wykraczającej poza granice własnej działki - należy 
przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów i 
pyłów, odorów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojaz-
dów, związanego z funkcjonowaniem tych urządzeń i obiektów;

32) uciążliwości niewykraczającej poza granice działki  - należy przez to rozumieć -powodo-
wane działalnością gospodarczą formy uciążliwości na terenie działki, które mogą być pomie-
rzone i neutralizowane w obrębie działki;

33) odpadach  - należy przez to rozumieć - odpady w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach;

34) zasadach utrzymania czystości na terenach miasta - należy przez to rozumieć zasady 
określone w “Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka” - stano-



wiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 815/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 r. w 
sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka;

35) najlepszej dostępnej technice - należy przez to rozumieć - najbardziej efektywny oraz za-
awansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzysty-
wany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowa-
nie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowi-
sko jako całość, z tym że pojęcie:
a) “technika” - oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana 

instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,
b) “dostępne techniki” - oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich prak-

tyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu,  z uwzględnieniem warunków ekono-
micznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a 
które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać,

c)  “najlepsza technika” - oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego 
ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości;

36) emisji - należy przez to rozumieć wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działal-
ności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

37) standardzie urbanistycznym - (standardach kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renów) - należy przez to rozumieć obowiązujące - minimalne lub maksymalne, a także zalecane 
miary jakości i efektywności zagospodarowania terenów wyrażone wskaźnikowo lub opisowo;

38) działce przeznaczonej pod zabudowę - (działce budowlanej)  - należy przez to rozumieć 
wydzieloną część terenu,  stanowiącą całość techniczno -  użytkową,  której  wielkość,  cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymagania realizacji obiektów budowlanych określone odrębnymi przepisa-
mi;

39) front działki  - należy przez to rozumieć granicę działki przylegającą bezpośrednio do ulicy i 
przebiegającą wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy, która stanowi bezpośrednią obsługę komuni-
kacyjną tej działki;

40) powierzchnię zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni mierzoną na pozio-
mie przyziemia po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynków, o których mowa w 
pkt 21) niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem powierzchni przejść, prześwitów i przejazdów 
bramowych oraz takich  zewnętrznych,  przekrytych części  budynków jak:  loggie,  podcienia, 
ganki, krużganki, werandy i tarasy;

Rozdział  2.
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU____________________________ 

§ 6.
1. Dla obszaru objętego planem - ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenów pod zabudowę:
a) usługową i obsługi innych funkcji - oznaczone na rysunku planu symbolem - UI,
b) usługowo - produkcyjną - oznaczone symbolem - UP,
c) przemysłową - oznaczone symbolem - PP,
d) przemysłowo - składową i magazynową -  oznaczone symbolem - PS,
e) urządzeń energetyki wysokiego napięcia - oznaczony symbolem - EE,     oraz 
f) dla dalszego użytkowania rolniczego - oznaczone na rysunku planu symbolem RO,
g) pod urządzenie zieleni - oznaczone na rysunku planu symbolem - ZI,
h) urządzenia infrastruktury technicznej - oznaczone symbolem - NO,

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym, naniesione na rysunku 
planu liniami ciągłymi jako ściśle określone.

3) Linie rozgraniczające tereny ulic o różnych klasach.
4) Przeznaczenie terenów pod ulice i parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolami:



− KG - ulica główna - klasy G, KZ - ulice zbiorcze - klasy Z, KL - ulice lokalne - klasy L,
− KD - ulice dojazdowe - klasy D, KP - parkingi.

5) Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:
a) pod budowę urządzeń energetyki wysokiego napięcia, o których mowa w pkt 1 lit.e),
b) ulice z ich urządzeniami pomocniczymi i parkingi, o których mowa w pkt 4,
c) Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Jaru Rzeki Brzeźnicy, o którym mowa w pkt 6.

6) Granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie:
a) tereny Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, oznaczone na ry-

sunku symbolami - KZP,
b) tereny otuliny Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, oznaczone 

na rysunku planu symbolami -  ZO.
7) Standardy wyposażenia terenów w zakresie infrastruktury technicznej:

a) doprowadzania wody,
b) odprowadzania ścieków sanitarnych,
c) odprowadzania wód opadowych,
d) zasilania w energię elektryczną,
e) zaopatrzenia w energię cieplną,
f) zapewnienia łączy telefonicznych,
g) doprowadzania gazu przewodowego,
h) gospodarki odpadami.

8) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nów, 
a w tym:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) powierzchnia zabudowy oraz wysokość budynków,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki, wyważony 

w procentach, oraz zasady kształtowania zieleni,
d) inne warunki w zakresie ochrony i kształtowania środowiska,
e) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
f) zasady obsługi komunikacyjnej terenów i usytuowania miejsc postojowych pojazdów.

2. Tereny, o których mowa w ust.1 pkt 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodnie z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub w części na cele przeznaczenia podstawowego 
i w dowolnej części na cele przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach określonych 
w dalszych ustaleniach, a także w całości na cele przeznaczenia dopuszczalnego.

3. Tereny objęte planem muszą być poddane archeologicznym badaniom powierzchniowo - wery-
fikacyjnym z wyprzedzeniem  nie mniejszym niż 3 miesiące od planowanych terminów rozpo-
częcia projektowanych inwestycji. Wyniki tych badań będą stanowić podstawę wydania warun-
ków konserwatorskich dla planowanych inwestycji oraz uzgodnienia ich ze stanowiska konser-
watorskiego. Na mocy ustawy  o ochronie dóbr kultury, badania te finansuje inwestor.
Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Kierownika Delegatury w Płocku - Wojewódzkiego 
Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz ze wskaza-
niem ich wykonawcy.

4. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się szczególne warunki zagospodarowania:
1) Zakaz lokalizowania:

a) obiektów służby zdrowia, z wyjątkiem zakładowych punktów ambulatoryjnych i doraźnej 
pomocy medycznej,

b) obiektów i urządzeń związanych z produkcją i przetwórstwem żywności i pasz dla zwie-
rząt, a także składowania i magazynowania żywności oraz pasz,

c) budynków tymczasowych w zrozumieniu przepisów Prawa Budowlanego,
d) budynków mieszkalnych wszystkich typów, z zastrzeżeniem § 26,
e) obiektów i urządzeń mogących pogorszyć stan środowiska, oraz których uciążliwość wy-



kraczałaby poza granice własnej działki,
f) pełnych ogrodzeń, w tym również wykonanych z pełnych prefabrykatów betonowych, 

z wyjątkiem cokołów o wysokości do 0,80 m od poziomu urządzonego terenu,
g) urządzeń infrastruktury technicznej w pasach jezdnych ulic, o których mowa w ust.1 pkt 3 

i 4, z wyjątkiem urządzeń związanych z komunikacyjną funkcją ulicy, a także 
z wyjątkiem kanalizacji deszczowej w pasach jezdnych ulicy głównej KG oraz kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, w pasach jezdnych ulic zbiorczych KZ, ulic lokalnych KL i ulic do-
jazdowych KD, może być dopuszczone za zgodą zarządcy tych ulic (dróg).

2) Zakaz wydzielania działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, z zastrzeżeniem §26.
3) Formy ochrony walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami KZP oraz ZO, o których mowa w § 25 i § 26.
§ 7.

1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Doprowadzanie do wszystkich terenów - stosownie do ich przeznaczenia w planie - urządzeń 

infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
b) odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzania wód opadowych do lokalnego systemu kanalizacji deszczowej,
d) zasilania w energię elektryczną - z miejskiej sieci energetycznej,
e) kablowej sieci telekomunikacyjnej dla zapewnienia łączy telefonicznych,
f) zasilania w gaz przewodowy z sieci gazowej.

2) Lokalizowania urządzeń liniowych, o których mowa w pkt 1) w pasach ulicznych wyznaczo-
nych w planie liniami rozgraniczającymi z zastrzeżeniem § 6. ust.4 pkt 1 lit.g;

2. Na terenach objętych planem dopuszcza się możliwość lokalizowania innych urządzeń infra-
struktury technicznej nie wymienionych w pkt 1, pod warunkiem zachowania wymagań określo-
nych przepisami szczególnymi.

3. W wypadkach uzasadnionych względami technologicznymi dla celów produkcyjnych, na tere-
nach objętych planem dopuszcza się możliwość budowy indywidualnego ujęcia wód podziem-
nych, przy zachowaniu warunków określonych przepisami szczególnymi.

4. Ustala się, że odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej następo-
wać będzie w systemie grawitacyjno – pompowym.

5. Dla ścieków technologicznych - poprodukcyjnych ustala się konieczność podczyszczania ich 
przed wprowadzeniem do kanalizacji  sanitarnej,  w wypadku występowania w nich ładunków 
i zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne.

6. Dla odprowadzania wód deszczowych ustala się realizację zlewniowego systemu kanalizacji 
deszczowej.

7. Ustala się, że zaopatrzenie w energię cieplną następować będzie z systemu sieci miejskiej - 
jako rozwiązanie podstawowe, natomiast dla rozwiązania wariantowego dopuszcza się możli-
wość realizacji indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem systemów o najlepszej dostępnej 
technice.

8. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:
1) budowę systemu średniego i niskiego napięcia w postaci linii napowietrzno - kablowych 

w tym również oświetlenia ulic oraz stacji transformatorowych;
2) likwidację lub przebudowę istniejącej sieci energetycznej w wypadku wystąpienia jej kolizji z 

zagospodarowaniem terenów;
3) możliwość pozostawienia linii energetycznych średniego napięcia istniejących, a nie kolidują-

cych z projektowanym zagospodarowaniem terenów;  oraz wykorzystania  ich do zasilania 
projektowanych obiektów w stopniu wynikającym z posiadanych rezerw mocy;

4) lokalizowanie stacji transformatorowych na prywatnych działkach poszczególnych zakładów i 
firm;

5) potrzebę wdrażania na etapie sporządzania dokumentacji realizacyjnych wymagań zgłoszo-
nych przez gestora sieci szczególnie w zakresie koncepcji zasilania terenów projektowanej 
zabudowy oraz uściślania lokalizacji stacji transformatorowych;



6) możliwość zlokalizowania rozdzielni energetycznej 110/15 kV dla potrzeb zasilania dzielnicy 
Trzepowo, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16.EE w oparciu 
o istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV.

9. Dla zapewnienia łączy telefonicznych wszystkim potencjalnym abonentom dopuszcza się możli-
wość realizacji systemów telekomunikacyjnych różnych operatorów w teletechnicznej kanaliza-
cji kablowej.

10. W zakresie realizacji sieci gazowej ustala się:
1) możliwość gazyfikacji, o ile zostanie zawarte porozumienie pomiędzy dostawcą gazu 

i odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu do Przedsię-
biorstwa Gazowniczego;

2) rezerwację tras dla usytuowania gazociągów średniego ciśnienia w pasach ulicznych wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi;

3) odległość  sytuowania  gazociągów nie mniejszą niż 0,5 m od ogrodzeń zlokalizowanych 
wzdłuż wyznaczonych w planie linii rozgraniczających ulic;

4) konieczność lokalizowania w linii  ogrodzeń,  o których mowa w pkt  3.  szafek  gazowych, 
otwieranych na zewnątrz od strony ulicy;

5) dla rozwiązania wariantowego lub tymczasowego dopuszcza się możliwość realizacji lokal-
nych zbiorników gazu, na poszczególnych terenach lub działkach.

11. W zakresie gospodarki odpadami ustala się konieczność:
1) zbierania powstałych na terenie działki odpadów komunalnych zgodnie 

z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Miasta Płocka w sprawie zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta,

2) zachowania zasad gospodarowania odpadami innymi niż komunalne zgodnie z ustawą 
o odpadach i ustawą - prawo ochrony środowiska.

§ 8.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określić we-
dług ustaleń zawartych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej Uchwały.
Rozdział  3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE                                ____________________________ 

§ 9.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1.UI - ustala się przeznaczenie podsta-

wowe - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji, a w tym:
1) hale targowe, aukcyjne, wystawowe, salony i giełdy samochodowe, budynki handlowo - usłu-

gowe i handlu hurtowego,
2) budynki biurowe, bankowe, pośrednictwa finansowego itp.,
3) budynki instytucji i placówek badawczych, laboratoria,
4) stacje paliw i stacje obsługi,
5) budynki i hale usługowo - produkcyjne, montownie;

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość  budynków nie  powinna  przekraczać  8,0  m,  z  wyjątkiem uzasadnionych   prze-

strzennie dominant i akcentów architektonicznych o wysokości do 12,0 m;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  25 % 

ogólnej powierzchni działki;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 40 

% ogólnej powierzchni działki;
4) w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu wymagane jest uwzględnienie eks-

pozycji krajobrazowej od strony jaru rzeki Brzeźnicy; 
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 

odległości nie mniejszej niż:
40,0 m - od krawędzi jezdni ulicy głównej oznaczonej symbolem 1.KG.2/2,

to jest 30,0 m od północnej linii rozgraniczającej terenu;
10,0 m - od zachodniej linii rozgraniczającej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:



1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-
gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we niezależnie od liczby działek wydzielonych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 8.000 m2, a szerokość frontu dział-
ki nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wydzielenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych, o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulicę do-

jazdową oznaczoną symbolem 21.KL.1/2.
7. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym, oraz nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o 
charakterze usługowym.

§ 10.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2.UI - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji, a w tym:
a) hale targowe, aukcyjne, wystawowe, salony i giełdy samochodowe, budynki handlowo - 

usługowe i handlu hurtowego,
b)  budynki biurowe, bankowe, pośrednictwa finansowego itp.,
c) budynki instytucji i placówek badawczych, laboratoria,
d) stacje paliw i stacje obsługi;

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługowo - produkcyjną, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne, warsztaty, montownie,
b) budynki składowe specjalizowane i inne związane z produkcją i magazynowaniem;    

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość budynków nie powinna przekraczać 12,0 m, z wyjątkiem urządzeń technologicz-

nych wymagających większej wysokości oraz uzasadnionych przestrzennie dominant i ak-
centów architektonicznych o wysokości do 16,0 m;

2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  budynkami  nie  może  przekraczać  35  %  ogólnej  po-
wierzchni działki;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 20 
% ogólnej powierzchni działki.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 
odległości nie mniejszej niż:
40,0 m - od krawędzi jezdni ulicy głównej oznaczonej symbolem 1.KG.2/2 ,

to jest 30,0 m od południowej linii rozgraniczającej terenu;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 19 KL.1/2.

to jest 8,5 m od północnej linii rozgraniczającej terenu;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 20.KL.1/2 tj. 8,0 m od za-

chodniej linii rozgraniczającej,
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:

1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-
gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;



2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we niezależnie od liczby działek wydzielonych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 8.000 m2, a szerokość frontu dział-
ki nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wydzielenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych, o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulicę lo-

kalną oznaczoną symbolem 19.KL.1/2.
7. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

−  nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym, oraz nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o 
charakterze usługowym.

§ 10a.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2A.UI - ustala się przeznaczenie podsta-

wowe - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji, a w tym:
1) hale targowe, aukcyjne, wystawowe, salony i giełdy samochodowe, budynki handlowo - usłu-

gowe i handlu hurtowego,
2) budynki biurowe, bankowe, pośrednictwa finansowego itp.,
3) budynki instytucji i placówek badawczych, laboratoria,
4) stacje paliw i stacje obsługi,
5) budynki i hale usługowo - produkcyjne, montownie;

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania:
1) wysokość budynków nie powinna przekraczać 8,0 m, z wyjątkiem uzasadnionych przestrzen-

nie dominant i akcentów architektonicznych o wysokości do 12,0 m;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  budynkami  nie  może  przekraczać  25  %  ogólnej  po-

wierzchni działki;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 40 

% ogólnej powierzchni działki;
4) w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu wymagane jest uwzględnienie eks-

pozycji krajobrazowej od strony jaru rzeki Brzeźnicy.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 

odległości nie mniejszej niż:
40,0 m - od krawędzi jezdni ulicy głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KG.2/2 

, to jest 30,0 m od południowej linii rozgraniczającej;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 19 KL.1/2, to jest 8,5 m od 

północnej linii rozgraniczającej;
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:

1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-
gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we niezależnie od liczby działek wydzielonych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 8.000 m2, a szerokość frontu dział-
ki nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wydzielenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych, o szerokości nie 



mniejszej niż 10,0 m;
5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulicę lo-

kalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 19.KL.1/2.
7. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

−  nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym  oraz  nie  mniej  niż  1  stanowisko  na  10 interesantów w wypadku  działalności 
o charakterze usługowym.

§ 11.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3.UI - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji, a w tym:
a) hale targowe, aukcyjne, wystawowe, salony i giełdy samochodowe, budynki handlowo - 

usługowe i handlu hurtowego,
b)  budynki biurowe, bankowe, pośrednictwa finansowego itp.,
c) budynki instytucji i placówek badawczych, laboratoria,
d) stacje paliw i stacje obsługi;

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługowo - produkcyjną, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne, warsztaty, montownie,
b) budynki składowe specjalizowane i inne związane z produkcją i magazynowaniem;    

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość budynków nie powinna przekraczać 12,0 m, z wyjątkiem urządzeń technologicz-

nych wymagających większej wysokości oraz uzasadnionych  przestrzennie dominant i ak-
centów architektonicznych o wysokości do 16,0 m;

2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  budynkami  nie  może  przekraczać  35  %  ogólnej  po-
wierzchni działki;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 20 
% ogólnej powierzchni działki.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 
odległości nie mniejszej niż:
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 4.KZ.2/2,

to jest 9,5 m od zachodniej linii rozgraniczającej terenu;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulic lokalnych oznaczonych symbolami 17 KL.1/2, 18.KL.1/2 i 

19.KL.1/2,
to jest 8,5 m od północnej, wschodniej i południowej linii rozgraniczającej terenu.

4. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:
1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-

gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we niezależnie od liczby działek wydzielonych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 8.000 m2, a szerokość frontu dział-
ki nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wydzielenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych, o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się :



− ulice lokalne oznaczone symbolami 17.KL.1/2, 18.KL.1/2 i 19.KL.1/2;
− ulice zbiorcze oznaczone symbolem 4.KZ.2/2 - tylko w warunkach określonych 

w § 24 ust.2 pkt 2) lit.c).
7. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

−  nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym, oraz nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o 
charakterze usługowym.

§ 12.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 4.UI - ustala się przeznaczenie podsta-

wowe - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji, a w tym:
1) hale targowe, aukcyjne, wystawowe, salony i giełdy samochodowe, budynki handlowo - usłu-

gowe i handlu hurtowego,
2) budynki biurowe, bankowe, pośrednictwa finansowego itp.,
3) budynki instytucji i placówek badawczych, laboratoria,
4) stacje paliw i stacje obsługi;
5) budynki i hale usługowo - produkcyjne, warsztaty, montownie,

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość  budynków nie  powinna  przekraczać  8,0  m,  z  wyjątkiem uzasadnionych   prze-

strzennie dominant i akcentów architektonicznych o wysokości do 12,0 m;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  budynkami  nie  może  przekraczać  25  %  ogólnej  po-

wierzchni działki;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 40 

% ogólnej powierzchni działki;
4) w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu wymagane jest uwzględnienie eks-

pozycji krajobrazowej od strony jaru rzeki Brzeźnicy; 
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 

odległości nie mniejszej niż:
15,0 m - od krawędzi jezdni ulic lokalnych oznaczonych symbolami 17.KL.1/2, 18.KL.1/2  i 

19.KL.1/2,
to jest 8,5 m od północnej, zachodniej i południowej linii rozgraniczającej terenu;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:
1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-

gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we niezależnie od liczby działek wydzielonych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 8.000 m2, a szerokość frontu dział-
ki nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla  obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wydzielenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych, o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
6. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulice lo-

kalne oznaczone symbolami 17.KL.1/2, 18,KL.1/2 i 19.KL.1/2.
7. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

−  nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-



nym, oraz nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o 
charakterze usługowym.

§ 13.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.UP, 7.UP i 8.UP - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę usługowo - produkcyjną, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne, warsztaty, montownie,
b) budynki składowe specjalizowane i inne związane z produkcją i magazynowaniem;

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji oraz zabu-
dowę przemysłową, a w tym:
a) hale wystawowe, targowe i aukcyjne,
b) budynki handlowo - usługowe i handlu hurtowego,
c) stacje paliw, stacje obsługi, salony i giełdy samochodowe,
d) bazy postojowe środków transportu tranzytowego,
e) hale produkcyjne i urządzenia związane z produkcją,
f) budynki i urządzenia placówek naukowo - badawczych i laboratoriów,
g) stacja transformatorowa wskazana na terenie oznaczonym symbolem 7.UP.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania -
1) wysokość budynków nie powinna przekraczać 12,0 m, z wyjątkiem urządzeń technologicz-

nych wymagających większej wysokości oraz uzasadnionych  przestrzennie dominant i ak-
centów architektonicznych o wysokości do 16,0 m;

2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  40 % 
ogólnej powierzchni terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 20 
% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach, o których mowa w ust.1, powinny być zachowa-
ne w odległości nie mniejszej niż:
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 4.KZ.2/2,

to jest 9,5 m od wschodniej linii rozgraniczających terenów;
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 6.KZ.1/2,

to jest 11,0 m od linii rozgraniczających terenów;
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 8.KL.1/2,

to jest 8,5 m od linii rozgraniczających tereny;
18,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 16.KL.1/2,

to jest 11,5 m od linii rozgraniczających terenów;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulic lokalnych oznaczonych symbolami: 15.KL.1/2,

to jest 11,5 m od linii rozgraniczających terenów;
8,0 m - od napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia przebiegających przez 

tereny  oznaczone  symbolami  5.UP  i  7.UP,  w wypadku  pozostawienia  ich  bez 
zmian według stanu istniejącego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:
1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-

gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10.000 m2, a szerokość frontu 
działki - nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wyznaczenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane. 



5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 5.UP - ulice lokalne oznaczone symbolami 15.KL.1/2 i 

16.KL.1/2,  natomiast  ulica  zbiorcza  oznaczona  symbolem  4.KZ.2/2  -  tylko  w warunkach 
określonych w § 24 ust.2 pkt 2) lit.c);

2) dla  terenu oznaczonego symbolem 8.UP -  ulica zbiorcza oznaczona symbolem 6.KZ.1/2 
oraz ulice lokalne oznaczone symbolami 8.KL.1/2 i 15.KL.1/2;

3) dla terenu oznaczonego symbolem 7.UP - ulica zbiorcza oznaczona symbolem  6.KZ.1/2 
oraz ulice lokalne oznaczone symbolami 8.KL.1/2 i 16.KL.1/2, natomiast ulica zbiorcza ozna-
czona symbolem 4.KZ.2/2 - tylko w warunkach określonych w § 24 ust.2 pkt 2) lit.c).

6. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 
na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym, oraz 

− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o charakterze 
usługowym.

§ 14.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.UP - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę usługowo - produkcyjną, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne, warsztaty, montownie,
b) budynki składowe specjalizowane i inne związane z produkcją i magazynowaniem;

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji oraz zabu-
dowę przemysłową, a w tym:
a) hale wystawowe, targowe i aukcyjne,
b) budynki handlowo - usługowe i handlu hurtowego,
c) stacje paliw, stacje obsługi, salony i giełdy samochodowe,
d) bazy postojowe środków transportu tranzytowego,
e) hale produkcyjne i urządzenia związane z produkcją,
f) budynki i urządzenia placówek naukowo - badawczych i laboratoriów; 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość  budynków nie  powinna  przekraczać  8,0  m,  z  wyjątkiem uzasadnionych   prze-

strzennie dominant i akcentów architektonicznych o wysokości do 12,0 m;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  25 % 

ogólnej powierzchni terenu;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 40 

% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona;
4) w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane jest uwzględnienie ekspo-

zycji krajobrazowej od strony jaru rzeki Brzeźnicy; 
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 

odległości nie mniejszej niż:
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 4.KZ.2/2,

to jest 9,5 m od zachodniej linii rozgraniczającej terenu;
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 7.KZ.1/2,

to jest 11,0 m od północnej linii rozgraniczającej terenu;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 17.KL.1/2,

to jest 8,5 m od południowej linii rozgraniczającej terenu;
4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:

1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-
gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1, jest obowiązko-
we, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;



3) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10.000 m2, a szerokość frontu 
działki - nie mniejsza niż 80,0 m;

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wyznaczenia do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane. 
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulicę 

zbiorczą oznaczoną symbolem 7.KZ.1/2 oraz ulicę lokalną oznaczoną symbolem 17.KL.1/2, na-
tomiast ulica zbiorcza oznaczona symbolem 4.KZ.2/2 - tylko w warunkach określonych w § 24 
ust.2 pkt 2) lit.c).

7. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 
na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym, oraz 

− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o charakterze 
usługowym.

§  15.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.PP i 10.PP - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę przemysłową, a w tym:
a) budynki i hale produkcyjne, montownie,
b) budynki magazynowe, składowe specjalizowane, urządzenia związane z produkcją i ma-

gazynowaniem;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługowo - produkcyjną i obsługi innych funk-

cji, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne,
b) budynki handlowo - usługowe i handlu hurtowego,
c) bazy postojowe środków transportu tranzytowego, warsztaty,
d) stacje paliw, stacje obsługi, salony i giełdy samochodowe,
e) stacja transformatorowa wskazana na terenie oznaczonym symbolem 9.PP;

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania -
1) wysokość budynków nie powinna przekraczać 12,0 m, z wyjątkiem urządzeń technologicz-

nych wymagających większej wysokości oraz uzasadnionych przestrzennie akcentów archi-
tektonicznych i dominant o wysokości do 16,0 m;

2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  40 % 
ogólnej powierzchni terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 20 
% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach, o których mowa w ust.1, powinny być zachowa-
ne w odległości nie mniejszej niż:
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 4.KZ.2/2,

to jest 9,5 m od linii rozgraniczającej terenów;
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 6.KZ.1/2,

to jest 11,0 m od linii rozgraniczającej terenu;
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 8.KL.1/2,

to jest 8,5 m od linii rozgraniczających terenu;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 14.KL.1/2,

to jest 8,5 m od linii rozgraniczających terenów;
8,0 m - od napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia przebiegających przez 

tereny, o których mowa w ust.1, w wypadku pozostawienia ich bez zmian.
4. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowla-



ne:
1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-

gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1), jest obowiąz-
kowe, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek na terenie oznaczonym symbolem 10.PP nie może być mniej-

sza niż  4.000 m2, a szerokość frontu działki - nie mniejsza niż 60,0 m, a na terenie ozna-
czonym symbolem 9.PP - mniejsza niż 10.000 m2, a szerokość frontu działki - nie mniejsza 
niż 80,0 m; 

4) dla obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek dopuszcza się możliwość wyznaczania do-
jazdów pełniących funkcję wewnętrznych niepublicznych dróg dojazdowych, o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m;

5) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
6) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1 nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust.1 - ustala się:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 9.PP - ulica zbiorcza oznaczona symbolem 6.KZ.1/2 oraz 
ulica lokalna oznaczona symbolem 14.KL.1/2, natomiast ulica zbiorcza oznaczona symbo-
lem 4.KZ.2/2 - tylko w warunkach określonych w § 24 ust.2 pkt 2) lit.c);

2) dla terenu oznaczonego symbolem 10.PP - ulica lokalna oznaczona symbolem 14.KL.1/2.
6. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych w działalności o charakterze produkcyj-
nym, oraz 

− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku działalności o charakterze 
usługowym.

§ 16.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.UP - ustala się przeznaczenie podsta-

wowe - zabudowę usługowo - produkcyjną, a w tym:
1) budynki usługowo - produkcyjne,
2) budynki obsługi innych funkcji,
3) hurtownie, budynki handlowe - handlu hurtowego.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania -
1) wysokość  budynków nie  powinna  przekraczać  8,0  m,  z  wyjątkiem uzasadnionych   prze-

strzennie dominant i akcentów architektonicznych o wysokości do 12,0 m;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  35 % 

ogólnej powierzchni terenu;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 30 

% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych lokalizowanych na terenie, o któ-

rym mowa w ust.1, powinny być zachowane w odległości nie mniejszej niż:
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 13.KL.1/2,

to jest 8,5 m od południowej linii rozgraniczającej terenu;
8,0 m - od napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia w wypadku pozosta-

wienia ich bez zmian według stanu istniejącego;
20,0 m - od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:
1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-

gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;



2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1), jest obowiąz-
kowe, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek powinna mieć zapewniony dostęp do ulicy bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wyznaczonej geodezyjnie wewnętrznej niepublicznej drogi dojazdowej;

4) droga dojazdowa, o której mowa w pkt 3) powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 10,0 m;

5) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 2.000 m2 przy szerokości frontu nie 
mniejszej niż 30,0 m;

6) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulicę lo-

kalną oznaczoną symbolem  13.KL.1/2, 
6. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych, oraz dodatkowo,
− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku prowadzenia działalności 

o charakterze usługowym.
§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11A.UP - położonego w strefie ochrony 
wartości  ekspozycji  “zabytkowego  zespołu sakralnego w Starym Trzepowie”,  ustala się jako 
przeznaczenie podstawowe - zabudowę usługową, a w tym:
1) budynki usługowe,

a) budynki handlowe i obsługi innych funkcji.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się szczególne warunki, zasady i standardy kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość budynków od poziomu terenu nie może przekraczać 5,0 m do gzymsu lub okapu 

oraz 10,0 m od kalenicy, przy czym:
a) budynki nie mogą stanowić dominanty kontrastującej z ekspozycją zespołu sakralnego,
b) zabudowa powinna być utrzymana jako jednokondygnacyjna o niewielkiej skali z możliwo-

ścią wykorzystania poddasza na cele użytkowe, a pod względem ukształtowania bryły, 
form architektonicznych, materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki elewacji, nawiązy-
wać do tradycyjnej zabudowy otoczenia;

2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  20 % 
ogólnej powierzchni terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 50 
% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona; wskazane jest 
wprowadzenie zieleni wysokiej liściastej lub iglastej gatunków rodzimych, w części przesła-
niającej obiekty, co pozwoli na ich harmonijne wkomponowanie w istniejący krajobraz kultu-
rowy oraz zapewni właściwy dystans zabudowy historycznej od dzielnicy przemysłowo - skła-
dowej;

4) dopuszcza się możliwość realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych, przy zachowaniu trady-
cyjnych form i materiałów, wysokość cokołów nie powinna przekraczać 40 cm od poziomu 
terenu,

5) urządzenia liniowe uzbrojenia terenu powinny być realizowane jako podziemne.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowlanych lokalizowanych na terenie, o któ-

rym mowa w ust.1, powinny być zachowane w odległości nie mniejszej niż:
40,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.KZ.

1/2,
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 13.KL.1/2,
20,0 m - od napowietrznej istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:
1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-

gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1), jest obowiąz-



kowe, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;
3) każda z wydzielanych działek powinna mieć zapewniony dostęp do ulicy bezpośrednio lub za 

pośrednictwem wyznaczonej geodezyjnie wewnętrznej niepublicznej drogi dojazdowej;
4) droga dojazdowa, o której mowa w pkt 3) powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 10,0 m;

5) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 2.000 m2 przy szerokości frontu nie 
mniejszej niż 30,0 m;

6) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3;
7) sporządzenie koncepcji, o której mowa w pkt 1, nie jest wymagane w wypadku, gdy teren nie 

będzie przedmiotem podziału na działki budowlane.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się ulicę lo-

kalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 13.KL.1/2, natomiast bezpośrednia obsługa ko-
munikacyjna z ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem 5.KZ.2/2, może być dopuszczona tylko w 
warunkach określonych w § 24 ust.2 pkt 2) lit. c).

6. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 
na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych oraz dodatkowo -
− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku prowadzenia działalności 

o charakterze usługowym.
8. Podjęcie prac projektowych dla realizacji inwestycji na terenie, o którym mowa w ust.1, wymaga 

uzyskania opinii Delegatury Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego w Płocku 
w zakresie - projektu koncepcyjnego wraz ze studium widokowym, budowlanego i kolorystyki 
elewacji.

§ 18.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12.UP i 15.UP - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę usługowo - produkcyjna i magazynową, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne,
b) budynki obsługi innych funkcji,
c) hale produkcyjne wielofunkcyjne, montownie i warsztaty, hale targowe i wystawowe,
d) hurtownie, budynki handlowe - handlu hurtowego.

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługową i obsługi innych funkcji, a w tym:
a) stacje paliw, stacje obsługi, 
b) bazy postojowe środków transportu tranzytowego,
c) stacja transformatorowa wskazana na terenie oznaczonym symbolem 12.UP.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość  budynków nie  powinna  przekraczać  12,0 m,  z  wyjątkiem  uzasadnionych  prze-

strzennie dominant i akcentów architektonicznych o wysokości do 16,0 m;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  40 % 

ogólnej powierzchni terenu;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 20 

% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 

odległości nie mniejszej niż:
- dla terenu oznaczonego symbolem 12.UP:
od 30,0 m do 46,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem  
9.KL.1/2,
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 10.KL.1/2, 

to jest 11,0 m od północnej i wschodniej linii rozgraniczającej,
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 11.KL.1/2, 

to jest 13,5 m od linii rozgraniczającej.
- dla terenu oznaczonego symbolem 15.UP:
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KZ.2/2, 

to jest 9,5 m od linii rozgraniczającej,



11,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 11.KL.1/2, 
to jest 4,5 m od linii rozgraniczającej.

20,0 m - od linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV.
4. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowla-

ne:
1) podział terenów wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej 

zagospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustalenia-
mi planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1), jest obowiąz-
kowe, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;

3) każda z wydzielanych działek powinna mieć zapewniony dostęp do ulicy bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wyznaczonej geodezyjnie wewnętrznej niepublicznej drogi dojazdowej;

4) droga dojazdowa, o której mowa w pkt 3) powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 10,0 m;

5) każda z wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 2.000 m2 przy szerokości frontu nie 
mniejszej niż 30,0 m;

6) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3.
5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów, o którym mowa w ust.1 - ustala się odpo-

wiednio ulice lokalne oznaczone symbolami:  9.KL.1/2, 10.KL.1/2 i 11.KL.1/2.
6. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych, oraz dodatkowo
− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku prowadzenia działalności 

o charakterze usługowym.
§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13.PS i 14.PS - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowę przemysłowo - składową i magazynową, a w tym:

a) budynki składowe specjalizowane,
b) zbiorniki na ciecze i gazy, silosy na towary sypkie,
c) hale produkcyjne wielofunkcyjne, montownie i warsztaty,
d) hurtownie, budynki handlowe - handlu hurtowego.

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - zabudowę usługowo - produkcyjną i obsługi innych funk-
cji, a w tym:
a) budynki i hale usługowo - produkcyjne,
b) stacje paliw, stacje obsługi,
c) hale targowe i wystawowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania -
1) wysokość budynków (nowoprojektowanych i rozbudowywanych),  o której  mowa w § 5 pkt 

23), nie powinna przekraczać 10,0 m,
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  nie  może  przekraczać  50 % 

ogólnej powierzchni terenu (łącznie z zabudową istniejącą),
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 10 

% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 13.PS, powinny być zacho-

wane w odległości nie mniejszej niż:
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 20.KL.1/2,

to jest 8,5 m od południowej linii rozgraniczającej terenu.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane:

1) podział terenu wymaga uprzedniego sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej za-
gospodarowania uzasadniającej możliwość zachowania warunków określonych ustaleniami 
planu;

2) sporządzenie koncepcji programowo - przestrzennej, o której mowa w pkt 1), jest obowiąz-



kowe, niezależnie od liczby działek wydzielanych na terenie;
3) każda z wydzielanych działek powinna mieć zapewniony dostęp do ulicy bezpośrednio lub za 

pośrednictwem wyznaczonej geodezyjnie wewnętrznej niepublicznej drogi dojazdowej;
4) droga dojazdowa, o której mowa w pkt 3) powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 10,0 m;
5) ze względu na istniejące zainwestowanie wielkości wydzielanych działek powinny być ustala-

ne indywidualnie przy zachowaniu przepisów szczególnych;
6) dla każdej z wydzielanych działek obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust.2 i ust.3.

5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się:
− dla terenu oznaczonego symbolem 13.PS - ulica lokalna oznaczona symbolem  20.KL.

1/2;
− dla terenu oznaczonego symbolem 14.PS -  ulica dojazdowa oznaczona symbolem 

23.KD.1/2.
6. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingów 

na terenach działek, w ilości stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru prowa-
dzonej działalności:

− nie mniej niż 1 stanowisko na 5 zatrudnionych, oraz dodatkowo
− nie mniej niż 1 stanowisko na 10 interesantów w wypadku prowadzenia działalności 

o charakterze usługowym.
§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem - 16.EE - ustala się przeznaczenie pod-
stawowe - urządzenie energetyki - rozdzielnia energetyczna wysokiego napięcia 110/15 kV.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania:
1) wysokość budynków nie powinna przekraczać 12,0 m, z wyjątkiem urządzeń technologicz-

nych wymagających większych wysokości;
2) wielkość  powierzchni  zabudowanej  obiektami  budowlanymi  w  tym  również  urządzeniami 

technicznymi związanymi z podstawowym przeznaczeniem terenu, nie może przekraczać 60 
% ogólnej powierzchni terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna być utrzymana na przestrzeni nie mniejszej niż 20 
% ogólnej powierzchni terenu, ukształtowana głównie jako zieleń urządzona.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1, powinny być zachowane w 
odległości nie mniejszej niż:
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KZ.2/2,

to jest 9,5 m od wschodniej linii rozgraniczającej terenu;
20,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 11.KL.1/2,

to jest 8,5 m od południowej linii rozgraniczającej terenu;
15,0 m - od krawędzi jezdni ulicy lokalnej oznaczonej symbolami 10.KL.1/2,

to jest 11,0 m od zachodniej linii rozgraniczającej terenu.
4. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o których mowa w ust.1 ustala się ulice lo-

kalne oznaczone symbolami 10.KL.1/2 i  11.KL.1/2.
5. Dla zapewnienia miejsc postojowych pojazdów - ustala się obowiązek lokalizowania parkingu 

na terenie działki.
§ 21.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami NO oraz NO1 - ustala się przeznacze-
nie podstawowe - urządzenia odprowadzania ścieków i wód deszczowych, a w tym:
1) przepompownie ścieków - na terenach oznaczonych symbolami NO,
2) oczyszczalnie wód deszczowych - na terenach oznaczonych symbolami NO1.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1 powinny być zacho-
wane zgodnie z wymaganiami technologicznymi, a w tym;
1) urządzenia technologiczne - podziemne,

a) urządzenie terenu - w części nie wymagającej utwardzenia - zagospodarowanie zielenią.
3. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną, ustala się:

1) dla terenów oznaczonych symbolami NO:
− ulica zbiorcza oznaczona symbolem 3.KZ.1/4,



− ulica lokalna oznaczona symbolem 9.KL.1/2, 
2) dla terenów oznaczonych symbolami NO1:

− ulica lokalna oznaczona symbolem 21.KL.1/2,
− ulica zbiorcza oznaczona symbolem 4.KZ.2/2 i droga dojazdowa. 

§ 22.
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17.RO. ustala się:

1) użytkowanie rolnicze - jako przeznaczenie podstawowe, a w tym głównie uprawy roślin prze-
mysłowych lub szkółkarstwo;

2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenie zieleni izolacyjnej w postaci niskiej roślinności i krzewów,
b) trasa napowietrznych linii  elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV oraz inne 

urządzenia infrastruktury technicznej wynikające z ustaleń planu;
3) zakaz lokalizowania budynków oraz obiektów i urządzeń innych, niż określone w pkt 2) lit. b), 

a także nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż 20,0 m od linii wysokiego napięcia.
2. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu, o którym mowa w ust.1 - ustala się:

1) ulice lokalne oznaczone symbolami 9.KL.1/2 i 13.KL.1/2,
2) ulicę zbiorczą oznaczoną symbolem 5.KZ.2/2.

§ 23.
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 18.ZI ustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - wysoka zieleń izolacyjna;
2) szczególne warunki zagospodarowania:

a) ochronę walorów przyrodniczych, a w tym zachowanie rodzimego drzewostanu i roślinno-
ści,

b) ochronę gleby i naturalnego ukształtowania topograficznego;
3) zakazy:

a) wydzielania działek budowlanych i lokalizowania budynków,
b) wprowadzania zmian stosunków wodnych i naturalnego ukształtowania terenów,
c) wycinania bądź niszczenia rodzimego drzewostanu z wyjątkiem cięć sanitarnych i likwida-

cji wiatrołomów; 
4) jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną - ulice lokalne oznaczone symbolami 9.KL.1/2 i 

11.KL.1/2,
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 19.ZI  i  20.ZI - ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona - skwery;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne - parkingi ogólnodostępne;
3) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z podstawowym lub dopusz-

czalnym przeznaczeniem terenu jak również urządzeń infrastruktury technicznej wynikają-
cych z ustaleń planu;

3) jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną: 
a) ulica lokalna oznaczona symbolem 12.KL.1/2 dla terenu oznaczonego symbolem 19.ZI,
b) ulica lokalna oznaczona symbolem 15.KL.1/2 dla terenu oznaczonego symbolem 20.ZI.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21.ZI - ustala się:
1) jako przeznaczenie podstawowe - zieleń izolacyjna z lasem ochronnym;
2) szczególne warunki zagospodarowania: 

a) ochronę walorów przyrodniczych, a w tym zachowanie rodzimego drzewostanu i roślinno-
ści,

b) ochronę gleby i naturalnego ukształtowania topograficznego,
c) uzupełnienie drzewostanu i roślinności gatunkami rodzimymi niezalesionej części 

terenu;
3) zakazy:

a) przeznaczania terenu na cele nieleśne i inne, niż podstawowe przeznaczenie określone w 
pkt 1),



b) wydzielania działek budowlanych i lokalizowania budynków,
c) wprowadzania zmian stosunków wodnych i naturalnego ukształtowania terenu,
d) wycinania bądź niszczenia rodzimego drzewostanu z wyjątkiem cięć sanitarnych i likwida-

cji wiatrołomów;
4) jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną - z pasa drogowego ulicy głównej  oznaczonej 

symbolem 1.KG.2/2.
§ 24.

Ustala się parametry techniczne ulic i parkingów, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 3, a także warun-
ki ich zagospodarowania i zasady obsługi terenów przyległych:
1. Ulicy głównej dwujezdniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem - 1.KG.2/2:

a) parametry techniczne - 
− szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających - 40,0 m,
− dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda, szerokość pasa ruchu 3,5 m;
− szerokość środkowego pasa dzielącego - 5,0 m;

b) warunki zagospodarowania -  
− chodniki i ścieżki rowerowe - oddzielone od jezdni pasami zieleni niskiej, o szerokości 

nie mniejszej niż 3,5 m, na wiaduktach usytuowane bezpośrednio przy jezdni z zastoso-
waniem ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniają-
cych bezpieczeństwo ruchu,

− możliwość lokalizowania przystanków autobusowych komunikacji zbiorowej wyłącznie w 
zatokach przyjezdniowych,
− lokalizowanie ciągów infrastruktury technicznej poza pasem jezdnym pod chodnikami, 

ścieżkami rowerowymi i pasami zieleni,  w odległości nie większej niż 8,0 m od linii 
rozgraniczających ulicy, z wyjątkiem urządzeń związanych 
z komunikacyjną funkcją ulicy i kanalizacji deszczowej, której prowadzenie w pasach 
jezdnych może być dopuszczone za zgodą zarządcy ulicy (drogi),

− przekroczenie jaru rzeki Brzeźnicy i bezimiennego cieku wodnego nad ich terenami po-
przez wiadukty;

c) obsługa terenów przyległych - wyłącznie poprzez:
− skrzyżowanie w jednym poziomie z ulicą zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbola-

mi 2.KZ.1/4 - 3.KZ.1/4, dla wszystkich relacji skrętnych, zapewniające pełną możliwość 
wyboru kierunku jazdy, jako pierwsza wersja,

− węzeł dwupoziomowy z ulicą zbiorczą oznaczoną symbolami 2.KZ.1/4 - 3.KZ.1/4,  za-
pewniający pełną możliwość wyboru kierunku jazdy, jako druga wersja.

2. Ulic zbiorczych, a w tym:
1) ulic zbiorczych jednojezdniowych oznaczonych na rysunku planu symbolami -  2.KZ.1/4  i 

3.KZ.1/4:
a) parametry techniczne - 

− szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających zmienna - od 40,0 m z posze-
rzeniami w rejonie węzła i skrzyżowań,

− szerokość jezdni o czterech pasach ruchu - 14,0 m,
− skrzyżowania z ulicami lokalnymi oznaczonymi symbolami 19.KL.1/2 i 21.KL.1/2 oraz 

z ulicą dojazdową oznaczoną symbolem 24.KD.1/2 - dla wszystkich relacji skrętnych, 
zapewniające pełną możliwość wyboru kierunku jazdy;

b) warunki zagospodarowania - 
− chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni pasami zieleni niskiej, szerokości nie 

mniejszej niż 3,0 m, a na wiadukcie i pod wiaduktem sytuowane bezpośrednio przy 
jezdni z zastosowaniem urządzeń oddzielających, w wypadku jego budowy,

− możliwość lokalizowania przystanków autobusowych komunikacji  zbiorowej  w zato-
kach przyjezdniowych,

− możliwość lokalizowania ciągów infrastruktury technicznej wyłącznie poza jezdnią, z 
wyjątkiem urządzeń związanych z funkcją komunikacyjną ulicy, 
kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  których prowadzenie w pasach jezdnych może 
być dopuszczone za zgodą zarządcy ulicy,

− przekroczenie jaru rzeki Brzeźnicy nad jego terenem oznaczonym symbolami 25.KZP 



i 26.KZP poprzez wiadukt;
c) obsługa terenów przyległych - wyłącznie poprzez skrzyżowania; 

2) ulic  zbiorczych  dwujezdniowych  oznaczonych na rysunku  planu symbolami  -  4.KZ.2/2   i 
5.KZ.2/2:
a) parametry techniczne - 

− szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających - 40,0 m, z poszerzeniami w re-
jonie skrzyżowań,

− szerokość jezdni - po 7,0 m i o dwóch pasach ruchu każda,
− szerokość środkowego pasa dzielącego - 5,0 m,
− skrzyżowania z ulicą zbiorczą oznaczoną symbolami 6.KZ.1/2 i 7.KZ.1/2 oraz z ulica-

mi  lokalnymi  oznaczonymi  symbolami:  11.KL.1/2,  12.KL.1/2,  13.KL.1/2,  14.KL.1/2, 
16.KL.1/2, 17.KL.1/2, 19.KL.1/2 - dla wszystkich relacji skrętnych, zapewniające peł-
ną możliwość wyboru kierunku jazdy;

b) warunki zagospodarowania - 
− chodniki i ścieżki rowerowe - oddzielone od jezdni pasami zieleni niskiej, szerokości 

nie mniejszej niż 3,0 m,
− możliwość lokalizowania przystanków autobusowych komunikacji  zbiorowej  w zato-

kach przyjezdniowych, z zastrzeżeniem ppkt lit.d) i e),
− możliwość  lokalizowania  ciągów  infrastruktury  technicznej  wyłącznie  poza  pasem 

jezdnym, z wyjątkiem urządzeń związanych z komunikacyjną funkcją ulicy, oraz kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej, której prowadzenie w pasach jezdnych może być do-
puszczone za zgodą zarządcy ulic, z zastrzeżeniem ppkt 
lit.d) i e),

c) obsługa  terenów  przyległych  -  głównie  poprzez  skrzyżowania,  obsługa  bezpośrednia 
możliwa dla obiektów związanych z obsługą motoryzacji i terenów pozostających w użyt-
kowaniu rolniczym oraz dla obiektów zajmujących powierzchnię terenu powyżej 2,0 ha;

d) szczególne  warunki  zagospodarowania  odcinka  ulicy  zbiorczej  oznaczonej  symbolem 
5.KZ.2/2,  którego teren wyznaczają na rysunku planu granice strefy ochrony wartości 
ekspozycji zabytkowego “Zespołu Sakralnego w Starym Trzepowie”:
− wykluczenie  możliwości  lokalizowania  przystanków  autobusowych,  reklam  i innych 

obiektów kubaturowych związanych z obsługą ulicy, a także nadziemnych urządzeń li-
niowych infrastruktury technicznej,

− ograniczenie do minimum ingerencji w ukształtowanie terenu;
e) projekt budowlany odcinka ulicy, o którym mowa w ppkt d) wymaga zaopiniowania w De-

legaturze Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego w Płocku.
3) ulic zbiorczych jednojezdniowych oznaczonych na rysunku planu symbolami -  6.KZ.1/2  i 

7.KZ.1/2:
a) parametry techniczne - 

− szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających - 25,0 m z poszerzeniem w re-
jonie skrzyżowań do 35,0 m,

− szerokość jezdni o dwóch pasach ruchu - 7,0 m,
− skrzyżowania z ulicą zbiorczą oznaczoną symbolem 4.KZ.2/2 i ulicą lokalną oznaczo-

ną symbolem 8.KL.1/2 - dla wszystkich relacji skrętnych;
b) warunki zagospodarowania - 

− chodniki i ścieżki rowerowe oddzielone od jezdni pasami zieleni niskiej, szerokości nie 
mniejszej  niż 3,0 m, na moście przekraczającym jar  rzeki  Brzeźnicy - usytuowane 
bezpośrednio przy jezdni,

− możliwość lokalizowania przystanków autobusowych komunikacji  zbiorowej  w zato-
kach przyjezdniowych,

− możliwość  lokalizowania  ciągów  infrastruktury  technicznej  wyłącznie  poza  pasem 
jezdnym, z wyjątkiem urządzeń związanych z komunikacyjną funkcją ulicy oraz kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej, której prowadzenie w pasach jezdnych może być do-
puszczone za zgodą zarządcy ulicy,

− przekroczenie jaru rzeki Brzeźnicy ponad jego terenem przez most;
c) obsługa terenów przyległych - bezpośrednia, dla wszystkich działek z wyłączeniem rejonu 



skrzyżowań - to jest w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od skrzyżowania; 
3. Ulic lokalnych jednojezdniowych oznaczonych na rysunku planu symbolami o kolejnych nume-

rach od  8.KL.1/2  do  22.KL.1/2:
1) parametry techniczne -

a) szerokość pasów ulicznych w liniach rozgraniczających:
− 30,0 m - ulic oznaczonych symbolami - 8.KL.1/2 i 9.KL.1/2,
− 25,0 m - ulicy oznaczonej symbolem - 16.KL.1/2,
− 20,0 m - ulic oznaczonych symbolami: 11.KL.1/2, 12.KL.1/2, 13.KL.1/2, 

             14.KL.1/2, 15.KL.1/2, 17.KL.1/2, 18.KL.1/2, 19.KL.1/2, 20.KL.1/2,
             21.KL.1/2 i 22.KL.1/2,

− 15,0 m - ulicy oznaczonej symbolem - 10.KL.1/2;
b) szerokość jezdni o dwóch pasach ruchu - 7,0 m,
c) skrzyżowania z ulicami zbiorczymi oznaczonymi symbolami KZ, z ulicami lokalnymi ozna-

czonymi symbolem KL.1/2 oraz z ulicami dojazdowymi oznaczonymi symbolami KD.1/2 - 
dla wszystkich relacji skrętnych, zapewniające pełną możliwość wyboru kierunku jazdy;

2) warunki zagospodarowania -
a) chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni niskiej, dopuszcza się możliwość ich usytu-

owania bezpośrednio przy jezdni,
b) możliwość usytuowania pasów postojowych bezpośrednio przy jezdni z wyłączeniem rejo-

nu skrzyżowań w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od skrzyżowania,
c) lokalizowanie ciągów infrastruktury technicznej poza pasem jezdnym z wyjątkiem urzą-

dzeń związanych z komunikacyjną funkcją ulicy, z możliwością lokalizowania kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej pod jezdnią za zgodą zarządcy ulicy, z zastrzeżeniem pkt 4) i 5),

d) place  do  zawracania  na  nieprzelotowych  zakończeniach  ulic  oznaczonych  symbolami 
17.KL.1/2 i 19.KL.1/2, przystosowane dla pojazdów z ciągnikami siodłowymi wymagają-
cych koła zawracania po zewnętrznym obwodzie o promieniu 12,0 m,

3) obsługa terenów przyległych - bezpośrednia, dla wszystkich działek z wyłączeniem rejonu 
skrzyżowań - to jest w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od skrzyżowania;

4) szczególne warunki zagospodarowania odcinka ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 13.KL.
1/2, którego teren wyznaczają na rysunku planu granice strefy ochrony wartości ekspozycji 
zabytkowego “Zespołu Sakralnego w Starym Trzepowie”:

− wykluczenie  możliwości  lokalizowania  nadziemnych  urządzeń  liniowych  infrastruktury 
technicznej, a także reklam i  obiektów kubaturowych związanych z obsługą ulicy;

5) projekt budowlany odcinka ulicy, o którym mowa w pkt 4) wymaga zaopiniowania w Delega-
turze Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego w Płocku.

4. Ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 23.KD.1/2  i  24.KD.1/2:
1) parametry techniczne -

a) szerokość pasów ulicznych w liniach rozgraniczających:
− 15,0 m - ulicy oznaczonej symbolem - 23.KD.1/2,
− 12,0 m - ulicy oznaczonej symbolem - 24.KD.1/2,

b) szerokość jezdni o dwóch pasach ruchu - 6,0 m;
c) skrzyżowania -
− ulicy oznaczonej symbolem 23.KD.1/2 z ulicą lokalną oznaczoną symbolem 22.KL.1/2, dla 

wszystkich relacji skrętnych, zapewniające pełną możliwość wyboru kierunku jazdy,
− ulicy oznaczonej symbolem 24.KD.1/2 z ulicą lokalną oznaczoną symbolem 22.KL.1/2, dla 

wszystkich relacji skrętnych, zapewniające pełną możliwość wyboru kierunku jazdy oraz z 
ulicą zbiorczą oznaczoną symbolem 2.KZ.1/4 z ograniczeniem wyboru ruchu - bez prawa 
przekraczania osi jezdni tej ulicy;

2) warunki zagospodarowania -
a) chodniki usytuowane bezpośrednio przy jezdni;
b) lokalizowanie ciągów infrastruktury technicznej poza pasem jezdnym z możliwością sytu-

owania kanalizacji deszczowej (wód opadowych) i sanitarnej oraz urządzeń związanych z 
komunikacyjną funkcją ulicy pod jezdnią, za zgodą zarządcy drogi (ulicy);



c) plac do zawracania na nieprzelotowym zakończeniu ulicy oznaczonej symbolem 23.KD.
1/2,  przystosowany dla pojazdów ciężarowych wymagających  koła  zawracania  po ze-
wnętrznym obwodzie o promieniu 9,0 m;

3) obsługa terenów przyległych - bezpośrednia, dla wszystkich działek z wyłączeniem rejo-
nu skrzyżowania, to jest w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od skrzyżowania.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami - 24.KP i 25.KP - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - parkingi z zielenią towarzyszącą,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne - całości terenów  lub ich części - łącznice i dojazdy do 

węzła dwupoziomowego, o którym mowa w ust.1 lit.c),
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu o przeznaczeniu podstawowym:
a) powierzchnia utwardzona może zajmować nie więcej niż 65 % ogólnej powierzchni dział-

ki,
b) urządzenie zieleni na przestrzeni nie mniejszej niż 30 % ogólnej powierzchni działki, 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej,
b) usytuowanie stacji transformatorowej średniego napięcia na terenie oznaczonym symbo-

lem 25.KP dla zasilania sieci rozdzielczej niskiego napięcia i oświetlenia terenu.

Rozdział  3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE                                ____________________________ 

§  25.
1. Dla terenów Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami  22.KZP, 23.KZP,  24.KZP,  25.KZP  i  26.KZP - ustala się:
1) Szczególne warunki zagospodarowania:

a) zachowanie gruntów rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych i udziałem rodzime-
go zadrzewienia, a także lasów ochronnych,  z możliwością zarzucenia dotychczasowej 
gospodarki rolnej i dopuszczenia naturalnych procesów sukcesji, 

b) ochrona walorów przyrodniczo - krajobrazowych, stosownie do przepisów szczególnych, a 
w tym między innymi:
− zachowanie  naturalnego  ukształtowania  topograficznego  z jego  skarpami  i  korytem 

rzeki,
− zachowanie naturalnego charakteru krajobrazu,
− zachowanie lasów ochronnych, rodzimego drzewostanu i roślinności;

2) Przebieg naniesionych na rysunku planu granic:
a) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego,
b) ochrony wartości ekspozycyjnych “Zabytkowego Zespołu Sakralnego w Starym Trzepo-

wie”;
2. Na  terenach, o których mowa w ust.1 - ustala się zakaz:

a) budowy budynków mieszkalnych, gospodarczych i pełnych ogrodzeń oraz innych nie wymie-
nionych w ustaleniach planu obiektów,

b) wydzielania działek budowlanych,
c) wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, z wyjątkiem zmian powstających 

w wyniku realizacji dopuszczonych planem odcinków ulic prowadzonych na wiaduktach 
i mostach, o których mowa w § 24 ust.1 lit.b), ust.2 pkt 1) lit.b) i pkt 3 lit.b) oraz urządzeń in-
frastruktury technicznej, o których mowa w § 7 i w § 21 z zastrzeżeniem ust.4,

d) dokonywania zmian stosunków wodnych jak również naturalnego ukształtowania koryta rze-
ki, w celach innych niż ochrona przyrody,

e) naruszania rodzimego drzewostanu z wyjątkiem: cięć sanitarnych, likwidacji drzew owoco-
wych i wiatrołomów, usuwania pojedynczych drzew niezbędnego przy realizacji odcinków ulic 
prowadzonych na wiaduktach i mostach, o których mowa w § 24 ust.1 lit.b), ust.2 pkt 1) lit.b) 
i pkt 3 lit.b) oraz urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa 
w § 7 i w § 21 z zastrzeżeniem ust.4.



3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się możliwość:
1) lokalizowania zbiorników retencjonowania nadmiaru wód opadowych w tym również 

z kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczania ich w procesie naturalnym;
2) lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 7 i § 21 

z zastrzeżeniem ust.4;
3) realizacji wiaduktów i mostów przekraczających jar, o których mowa w § 24 ust.1 lit.b), ust.2 

pkt 1 lit.b) i pkt 3 lit.b), a także tymczasowych dróg dojazdowych do budowy mostu 
i wiaduktów;

4) uzupełnienia  zielni  wysokiej  i  niskiej,  pod  warunkiem  sporządzenia  w tym  celu  projektu 
uwzględniającego wymagania ochrony krajobrazowej i dobór rodzimych gatunków drzew 
i roślinności. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 22.KZP położonym w strefie ochrony war-
tości ekspozycyjnych “Zabytkowego Zespołu Sakralnego w Starym Trzepowie” - ustala się:
a) ochronę układu dróg i alejek gruntowych oraz drewnianego mostu na rzece Brzeźnicy,
b) zakaz:

− wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu,
− realizacji nadziemnych urządzeń liniowych infrastruktury technicznej.

5. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust.1 - ustala się:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 22.KZP - ulica zbiorcza oznaczona symbolem 5.KZ.2/2;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 23.KZP - ulica lokalna oznaczona symbolem 12.KL.1/2 

oraz ulica zbiorcza oznaczona symbolem 7.KZ.1/2;
3) dla terenu oznaczonego symbolem 24.KZP - ulica zbiorcza oznaczona symbolem 7.KZ.1/2;
4) dla terenu oznaczonego symbolem 25.KZP - ulice dojazdowe oznaczone symbolami 23.KD.

1/2 i 24.KD.1/2, ulica lokalna oznaczona symbolem 22.KL.1/2;
5) dla terenu oznaczonego symbolem 26.KZP - ulica zbiorcza oznaczona symbolem 2.KZ.1/4.

§ 26.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami o kolejnych numerach od  27.ZO do 

34.ZO - ustala się:
− przeznaczenie  podstawowe  -  otulina  Zespołu  Przyrodniczo  -  Krajobrazowego  Jaru 

Rzeki Brzeźnicy - jako wyznaczona strefa jego ochrony krajobrazowej.
2. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1 - ustala 

się:
1) jako podstawową formę zagospodarowania - użytkowanie rolnicze,
2) jako  dopuszczoną formę zagospodarowania  -  urządzenie  zieleni  z uwzględnieniem w jej 

kształtowaniu naturalnych cech charakterystycznych krajobrazu, a także rekreacyjnych cią-
gów pieszych oraz elementów roślinności dekoracyjnej;

3. Na terenach oznaczonych symbolami 29.ZO, 30.ZO, 32.ZO oraz 33.ZO dopuszcza się możli-
wość:
1) przyłączenia ich części lub w całości odpowiednio do terenów oznaczonych symbolami 1.UI, 

2A.UI, 4.UI, 6.UP oraz 14.PS przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust.1 
i ust.2 pkt 2);

2) realizacji ogrodzeń ażurowych.
4. Na terenach, o których mowa w ust.1 i ust.2 pkt 2), a oznaczonych symbolami 28.ZO, 28A.ZO 

i 29.ZO, dopuszcza się możliwość:
1) pozostawienia istniejącej zabudowy zagrodowej, a nie przeznaczonej do rozbiórki, z prawem 

jej przebudowy i zmiany funkcji na pozarolniczą lecz bez prawa lokalizowania dodatkowych 
budynków inwentarskich i mieszkalnych, z zastrzeżeniem ust.10;

2) wydzielenia z areału gospodarstw siedlisk zagrodowych, o których mowa w pkt 1, jako dzia-
łek zabudowanych.

5. Wydzielone siedlisko zagrodowe, o którym mowa w ust.4 pkt 2), powinno spełniać warunki:
1) działki budowlanej, przy zachowaniu powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 i nie większej niż 

2000 m2;



2) posiadać wyznaczony dojazd do drogi publicznej. 
6. Wydzielenie siedliska zagrodowego jako działki budowlanej, o której mowa w ust.5, nie może 

naruszać granic Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy.
1. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się zakaz:

1) wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu z wyjątkiem zmian mogących po-
wstać w wyniku dopuszczonych planem realizacji zamierzeń, o których mowa w § 24 oraz w 
§ 7;

2) wydzielania działek budowlanych z wyjątkiem działek, o których mowa w ust.4 pkt 2);
3) zabudowy, z wyjątkiem:

a) przebudowy budynków w siedliskach zagrodowych, o których mowa w ust.4 pkt 1), 
z zastrzeżeniem ust.10,

b) urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy ulic, z zastrzeżeniem ust.10,
8. Jako bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w ust.1, ustala się:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 27.ZO - ulica lokalna oznaczona symbolem 12.KL.1/2;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 28.ZO - ulice zbiorcze oznaczone symbolami 4.KZ.2/2 

i 7.KZ.1/2;
3) dla terenu oznaczonego symbolem 28A.ZO - ulica zbiorcza oznaczona symbolem 4.KZ.2/2;
4) dla terenu oznaczonego symbolem 29.ZO - ulice lokalne oznaczone symbolami 17.KL.1/2 

i 19.KL.1/2;
5) dla terenu oznaczonego symbolem 30.ZO - ulica lokalna oznaczona symbolem 21.KL.1/2;
6) dla terenu oznaczonego symbolem  31.ZO - ulica dojazdowa oznaczona symbolem 24.KD.

1/2;
7) dla terenów oznaczonych symbolami 32.ZO. 33.ZO i 34.ZO - ulica dojazdowa oznaczona 

symbolem 23.KD.1/2;
9. W wypadku pozostawienia terenów oznaczonych symbolami 27.ZO i 28.ZO w użytkowaniu rol-

niczym, o którym mowa w ust.2 pkt 2, dopuszcza się możliwość wyznaczenia wzdłuż ulic zbior-
czych oznaczonych symbolami 4.KZ.2/2 i 5.KZ.2/2 po ich wschodniej stronie, dróg szerokości 
nie mniejszej niż 5,0 m, w celu ograniczenia liczby zjazdów bezpośrednich na te ulice z po-
szczególnych nieruchomości.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 28A.ZO położonym w strefie ochrony 
wartości ekspozycyjnych zabytkowego “Zespołu Sakralnego w Starym Trzepowie” ustala się:
1) warunki modernizacji lub rozbudowy siedlisk zagrodowych:

a) zachowanie tradycji lokalnej form architektonicznych (wskazana zabudowa parterowa z 
poddaszami użytkowymi),

b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe,
c) stosowanie tradycyjnych materiałów w wykończeniach elewacji (wykluczenie 

sidingu - blachy “elewacyjnej”),
d) stosowanie tradycyjnych form i materiałów w realizacji ogrodzeń; 

2) zakaz realizacji nadziemnych urządzeń liniowych infrastruktury technicznej;
1) obowiązek zaopiniowania projektu  budowlanego w Delegaturze Służby Ochrony Zabytków 

Województwa Mazowieckiego w Płocku w wypadku podejmowania działań, o których mowa 
w pkt 1).



Rozdział  4.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE___________________________________

§ 27.
Na podstawie art.10 ust.3 oraz art.36 ust.3 ustawy, dla terenów objętych planem, ustala się 

dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa oraz Gminy Płock stawkę w wysokości 0 % natomiast dla pozostałych nierucho-
mości 30 %.

§  28.
W granicach terenu objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia:

− Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych 
Miasta Płocka, zatwierdzonego w dniu 28 grudnia 1984 r. uchwałą Nr 23/IV/84 byłej Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Płocku (Dz.Urz. Woj. Płockiego Nr 6/84 poz.26), którego 
termin ważności przedłużony został uchwałą Nr XVI/74/90 Rady Miasta Płocka z dnia 22 
marca 1990 r. (Dz.Urz. Woj. Płockiego Nr 8/90 poz.133 z późniejszymi zmianami);

− Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Prze-
mysłowo  -  Składowej  Trzepowo w Płocku,  zatwierdzonego  uchwałą  Nr 293/XXXIV/92 
Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 1992 r. (Dz.Urz. Woj. Płockiego Nr 10/92 poz.
174). 

§ 29.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją 
ostateczną, stosuje się przepisy i ustalenia niniejszej uchwały.

§  30.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego.

§  31.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

    Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Stanisław Nawrocki 


