
(Dziennik Urzędowy Woj. Ciechanowskiego 
nr 31, poz. 112   z dnia 14.11.1996r.) 

 

 

 

Uchwała nr 56/VII/96 
Rady Miejskiej Ciechanowa 

dnia 26 września 1996r. 

 

 
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Ciechanowa. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. z 1996r. nr 13, poz.74 z późn.zm./ oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.nr 89, poz.4 15/ Rada Miejska Ciechanowa 
postanawia co następuje: 

 

§ 1. 
Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Ciechanowa uchwalonego uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Ciechanowa nr XV/79/86 z 
dnia 29.09.1986r. wraz z późniejszymi zmianami (uchwały Rady Miejskiej Ciechanowa: nr 
47/VIII/91 z dnia 9.09.1991r., nr 69/IX/93 z dnia 29.11.l993r. oraz nr 50/VI/94 z dnia 
29.11.1994r.) w zakresie: 

1. Jednolitego, uaktualnionego tekstu planu. 

2. Zmiany powyższego planu polegającej na wydzieleniu z części terenu 
oznaczonego w planie symbolem O1-RP, położonego wzdłuż ulicy 
Gostkowskiej, jednostki strukturalnej o symbolu "B87-UR - teren usług 
handlu i rzemiosła o uciążliwości spełniającej wymagania przepisów 
szczególnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej dla właścicieli usług". 

a.  Rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:2000 stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały i obowiązuje w zakresie ustaleń: 
- linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, 
- przeznaczenia terenu. 

b.  Ustala się nieprzekraczalną linię nowej zabudowy na tym terenie: 15m 
od planowanej linii rozgraniczającej ul.Gostkowskiej. 

c.  Miejsca postojowe dla samochodów dostawczych i klientów tych usług 
winny być zlokalizowane w obrębie jednostki B87-UR. 

 

 

§ 2. 



 

Ustala  się stawkę procentową służącą naliczaniu opłat wynikających z ust.36 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 0%. 

 

 
(.....) 

 

§ 9. 

 

Jednostka B —  Dzielnica Północ 
 
 
(.....) 
 

B87-UR - teren usług handlu, gastronomii i rzemiosła o uciążliwości spełniającej 
wymagania przepisów szczególnych, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
dla właścicieli zakładów, nieprzekraczalna linia nowej zabudowy - 13m od 
planowanej linii rozgraniczającej ul. Gostkowskiej. 

 

 
(.....) 

 

§ 16 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

 

§ 17 
 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   / - /  Aleksander Sopliński 

 
 


