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Uchwała nr 38/IV/96  
Rady Miejskiej Ciechanowa  

z dnia 25.04.1996r. 

 

 

w sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes -
trzennego terenu budownictwa mieszkaniowego „ PARKOWA”  
przy ul. Kmicica w Ciechanowie. 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 ma rca 
1990r. o samorz ądzie terytorialnym /Dz.U. z 1996r. nr 13, poz.74/ 
oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospod arowaniu prze-
strzennym /Dz.U.nr 89, poz.415/ Rada Miejska Ciecha nowa postana-
wia co nast ępuje: 

 

§ 1. 

1.  Uchwala si ę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu budownictwa mieszkaniowego "PARKOWA"  przy ul.Kmicica w 
Ciechanowie. 

2.  Rysunek planu w skali 1 : 5OO stanowi zał ącznik do uchwały i 
obowi ązuje w zakresie ustale ń: 

a.  granicy planu, 

b.  linii rozgraniczaj ących  tereny o ró żnych funkcjach i za-
sadach zagospodarowania, 

c.  przeznaczenia terenów, 

d.  układu sieci i urz ądze ń infrastruktury technicznej, 

e.  linii zabudowy. 

 

§ 2. 

Dla terenu obj ętego planem, uchyla si ę ustalenia miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowa. 

 



§ 3. 

Ustala si ę stawk ę procentow ą, słu żącą naliczaniu opłat wynikaj ą-
cych z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przes trzennym w wy-
soko ści 0%. 

 

§ 4. 

Powierzchni ę terenu działek w otoczeniu projektowanych budynków  
nale ży podnie ść do poziomu s ąsiednich ulic. 

 

§ 5. 

Dopuszcza si ę realizacj ę budynków mieszkalnych, parterowych ze 
stromym dachem (z mo żliwo ści ą wykorzystania poddasza dla funkcji 
mieszkaniowych). W parterach dopuszcza si ę lokalizacj ę usług nie-
uci ążliwych. 

 

§ 6. 

Poziom posadowienia posadzki parteru budynków miesz kalnych okre-
śla si ę na 1,30m nad poziom ulicy Kmicica, a poziom posado wienia 
posadzki obiektów towarzysz ących na maksymalnie O,5Om nad poziom 
w.w. ulicy. Rz ędną kalenic dachów budynków mieszkalnych dopuszcza 
si ę maksymalnie do lO,OOm nad poziom ulicy Kmicica. 

 

§ 7. 

Architektura zabudowy na poszczególnych działkach m usi tworzy ć 
zharmonizowany zespół z zaakcentowanym naro żnikiem u zbiegu ulic 
Zamkowej i Kmicica. Ustala si ę wykonanie projektu przez jednego 
projektanta (zespół projektowy). 

 

§ 8. 

Projekty architektoniczne  musz ą zawiera ć równie ż rozwi ązania do-
tycz ące: 

• ogrodze ń od strony ulic, z uwzgl ędnieniem lokalizacji osłon po-
jemników na śmieci, zlokalizowanych w granicach działek od 
strony ul.Kmicica, 

• ogrodze ń od strony południowej, z maksymalnym wykorzystanie m 
zieleni ( żywopłoty, grupy krzewów). 

 

§ 9. 

Ze wzgl ędu na s ąsiedztwo zabytkowego zamku Ksi ążąt Mazowieckich, 
projekty dotycz ące terenu obj ętego planem musz ą by ć uzgadnianie z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ciechanowie. 



§ 10. 

Dopuszcza si ę lokalizacj ę na działkach parterowej zabudowy towa-
rzysz ącej jedynie w oparciu o zasad ę pokazan ą na rysunku planu -
jako obiektów dobudowanych do budynków mieszkalnych  od strony 
ulicy Kmicica, w minimalnej odległo ści od granicy działek równej 
2,00m. Dopuszcza si ę przeznaczenie w.w. budynków na lokalizacj ę 
gara ży lub nieuci ążliwych usług. 

 

§ 11. 

Ha działce nr 8, u zbiegu ulic Zamkowej i Kmicica u stala si ę lo-
kalizacj ę budynku mieszkalno-usługowego s preferencj ą usług ga-
stronomicznych. Miejsca postojowe dla samochodów, z wi ązane z 
funkcjonowaniem usług, nale ży zlokalizowa ć w granicach działki. 

 

§ 12. 

Zaopatrzenie budynków w energi ę elektryczn ą przewiduje si ę z ist-
niej ącej stacji transformatorowej przy ul. Zagłoby, popr zez ka-
blow ą lini ę niskiego napi ęcia, poprowadzona wzdłu ż ul. Kmicica. 

Zaopatrzenie w gaz ziemny nast ąpi ulic ą Kmicica z sieci miejskiej 
według warunków okre ślonych przez Mazowieckie Okr ęgowe Zakłady 
Gazownictwa. 

Zaopatrzenie w wod ę przewiduje si ę z istniej ącego na terenie 
miejskiego wodoci ągu D300. 

 

§ 13. 

Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na teren ie osiedla, 
ścieki bytowe odprowadza ć nale ży do opró żnianych okresowo, 
szczelnych, bezodpływowych zbiorników usytuowanych na ka żdej z 
projektowanych działek budowlanych, wg zasady przed stawionej na 
rysunku planu. 

 

§ 14. 

W projektowanych budynkach ustala si ę realizacj ę indywidualnych 
instalacji centralnego ogrzewania, z wył ączeniem kotłów na paliwa 
stałe. Docelowo zalecane podł ączenie do centralnej, miejskiej ma-
gistrali cieplej. 

 

§ 15. 

Realizacja poszczególnych elementów infrastruktury technicznej 
musi by ć poprzedzona wykonaniem uzgodnionych i zatwierdzony ch 
bran żowych projektów technicznych, uwzgl ędniaj ących potrzeby ca-
łego zespołu zabudowy. 

 

 



§ 16. 

Budynki przedstawione na rysunku planu nale ży traktowa ć jako roz-
wi ązanie orientacyjne. Dopuszcza si ę realizacj ę zabudowy jako 
jednego ci ągłego zespołu z zachowaniem wyznaczonych linii zabu do-
wy. 

§ 17. 

Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi Miasta. 

 

§ 18. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urz ędowym Województwa Ciechanowskiego. 

 

 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej 

 

/ - / Aleksander Sopli ński 


