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Dziennik Urz ędowy 
Woj. Ciechanowskiego 

nr 22, poz. 109 
Z 24 listopada 1995r. 

 

 

 

 

Uchwała nr 74/VIII/95  
Rady Miejskiej Ciechanowa 

z dnia 2 pa ździernika 1995r.  

 

 

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro wania prze-

strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej 

intensywno ści p.n. "PRZASNYSKA". 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar ca 

1990r. o samorz ądzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 , poz.95 z 

późn.zm.) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o z agospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz.415) Rad a Miejska 

postanawia co nast ępuje: 
 
 

§ 1. 

Uchwala si ę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-

renu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywno ści p.n. 

„PRZASNYSKA" sprecyzowany w nast ępuj ących zał ącznikach stano-

wi ących integraln ą cz ęść niniejszej uchwały: 

1.  Tekst planu. 

2.  Rysunek planu w skali 1:500. 

§ 2. 

Trac ą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospoda rowania 

przestrzennego Miasta Ciechanowa zatwierdzonego uch wał ą Miej-

skiej Rady Narodowej w Ciechanowie nr XV/79/86 z dn ia 29 wrze-

nia 1986r. z pó źn.zm.(Dz.Urz. Woj. Ciechanowskiego nr 11 z 

1986r. poz.264, nr 15 z 1991r. poz.219, nr 16 z 199 3r. poz.122, 
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nr 25 z 1994r. poz.149) dotycz ące obszaru obj ętego niniejszym 

planem miejscowym podlegaj ącym uchwaleniu. 
 
 

§ 3. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "PRZASNYSKA" 

stanowi podstaw ę do ustalania warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenów obj ętych powy ższym planem. 

 
 

§ 4. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni si ę Zarz ąd Miasta. 
 
 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili jej ogło-

szenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Ciechanowskiego. 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej 
 

/ - / Aleksander Sopli ński  
 



 3

II TEKST PLANU  

/Tekst Planu wraz z rysunkiem Planu podlega zatwier dzeniu 

staj ąc si ę przepisem gminnym/ 

1.  Funkcja terenu  w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania 

Przestrzennego m.Ciechanowa: 

• Teren o symbolu A19a MN/MR - zabudowa mieszkaniowa:  za-

grodowa i nierolnicza, z usługami podstawowymi nie-

uci ążliwymi dla mieszka ńców osiedla, 

• dla obszaru w granicach opracowania trac ą moc ustalenia 

wynikaj ące z dotychczas obowi ązuj ących planów zagospo-

darowania przestrzennego, 

• odst ępuje si ę od pobierania opłat z tytułu wzrostu war-

to ści nieruchomo ści ą poniewa ż warto ść ta nie uległa 

wzrostowi w wyniku ustale ń niniejszego Planu. 

2.  Ustalenia realizacyjne  

2.1. Zabudowa mieszkaniowa 

• Plan adaptuje w cało ści istniej ącą zabudow ę mieszka-

niow ą i gospodarcz ą, dopuszczaj ąc jej uzupełnienie lub 

wymian ę w sposób zgodny z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiada ć obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

• Ustala si ę dla przedmiotowego terenu zabudow ę mieszka-

niow ą w formie budynków wolnostoj ących i bli źniaczych, 

dla których wskazano symbolicznie na rysunku Planu 

miejsce usytuowania. 

Budynki nale ży sytuowa ć w nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy podanej na Planie, dla poszczególnych ulic. Po za 

t ę lini ę mogą wykracza ć drobne elementy architektonicz-

ne obiektów jak: ganki do pow. 5m 2, galeryjki, wykusze, 

zadaszenia nad wej ściami i wjazdami oraz gara że, jak 

równie ż elementy małej architektury — pergole, treja że 

itp. 

Nie dopuszcza si ę przekraczania linii zabudowy żadnymi 

elementami kubaturowymi w poziomie parteru przy ul.  

Przasnyskiej. 
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• W granicach osiedla przewiduje si ę realizacj ę budynków 

mieszkalnych parterowych, w których poziom ±0,00 ni e może 

być wy żej ni ż 90 cm nad powierzchni ą terenu, podpiwniczo-

nych lub bez piwnic je żeli nie pozwala na to poziom wód 

gruntowych. 

Budynki posiada ć maj ą dachy wielospadowe wysokie, o ścian-

kach kolankowych do 80 cm, poddasza w pełni wykorzy stane 

na cele mieszkalne. 

Całkowita wysoko ść budynku od poziomu terenu do 8,5m. Po-

łacie dachowe w budynkach mieszkalnych zako ńczone okapami 

wysuni ętymi poza lico budynku minimum 50 cm. Dachy kryte 

dachówk ą ceramiczn ą lub materiałami o fakturze dachówki w 

odcieniach czerwieni. 

• W planach zagospodarowania poszczególnych działek w prowa-

dzi ć elementy małej architektury: murki, tarasy ziemne,  

skarpy /wykorzystuj ąc ziemi ę z wykopów/, pergole, zadasze-

nia, itp. 

• Na ka żdej działce przewiduje si ę możliwo ść realizacji bu-

dynku gospodarczego. 

Mogą to by ć budynki wolnostoj ące i bli źniacze, w przypadku 

działek o małych powierzchniach powi ązane z budynkami 

mieszkalnymi. 

Budynki gospodarcze dopuszcza si ę wył ącznie parterowe, 

niepodpiwniczone, bez poddasza, z dachami dwuspadowymi lub 

wielospadowymi, pokrytymi tym samym materiałem co b udynek 

mieszkalny. 

Poziom ±0,00 budynku do 30 cm nad powierzchni ę działki, 

wysoko ść od posadzki do płatwi stopowej 220-240 cm. Zaleca 

si ę propagowanie ł ączenia funkcji gospodarczej z budynkiem 

mieszkalnym na korzy ść uzyskiwania wi ększych powierzchni 

ogrodowych. 

• Na działkach dopuszcza si ę jedynie gara że na samochody 

osobowe i  busy. Gara że nale ży lokalizowa ć na poziomie, w 

powi ązaniu z budynkiem mieszkalnym lub w budynku gospoda r-

czym. Dopuszcza si ę wysuni ęcie gara żu przed budynek miesz-

kalny, jednak że nie bli żej ni ż 1m od linii regulacyjnej 

ulicy. Nie dopuszcza si ę takich rozwi ązań na działkach 

przy ul. Przasnyskiej i Gruduskiej. 

Miejsce usytuowania budynków gospodarczych wskazano  symbo-
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licznie. Maksymalna powierzchnia zabudowy 35m 2. 

2.2.  Usługi 

W projektowanej zabudowie dopuszcza si ę usługi podstawo-

we: handel - za wyj ątkiem handlu hurtowego, drobn ą ga-

stronomi ę, rzemiosło usługowe - za wyj ątkiem mechaniki 

pojazdowej, blacharstwa, stolarstwa itp., nie powod uj ą-

cych uci ążliwo ści dla mieszka ńców osiedla. Dla usług tych 

nie przewiduje si ę działek wydzielonych, mog ą by ć one lo-

kowane w budynkach mieszkalnych lub gospodarczych, pod 

warunkiem że nie spowoduje to zwi ększenia wysoko ści bu-

dynku i nie wpłynie zasadniczo na jego powierzchni ę zabu-

dowy. Główny ci ąg usługowy przewiduje si ę wzdłu ż ul. 

Przasnyskiej, nie wykluczaj ąc jednak usług na pozostałych 

działkach. Parterowa cz ęść budynku przeznaczona pod usłu-

gi mo że wykracza ć poza lini ę zabudowy /za wyj ątkiem ulicy 

Przasnyskiej/, nie bli żej jednak że ni ż 1m od linii regu-

lacyjnej ulicy. 

2.3  Komunikacja    

Obsług ę komunikacyjn ą osiedla przejmuj ą: 

-  dwie istniej ące ulice główne - Przasnyska i Gruduska, w 

ci ągu dróg publicznych kl.IV, które dla osiedla pełni ć 

będą rol ę ulic zbiorczych, 

-  ulica istniej ąca - poł ączenie Przasnyskiej i Gruduskiej 

- o znaczeniu lokalnym KL5, 

-  dwie projektowane ulice dojazdowe o ruchu spowolnio nym 
KD2, KD3. 

Ulica KD3 w I etapie zako ńczona b ędzie zawrotk ą. W mo-

mencie podziału na działki budowlane nieruchomo ści 

nr.4120 uzyska ona przelotowo ść do ul. KL5 i jedno-

kierunkow ą segregacj ę ruchu /wjazd od ul.Przasnyskiej, 

wyjazd na KL5/. 

-  dwa ci ągi pieszo-jezdne KD1, KD4. 

Wyjazdy z działek przyległych do ul. Przasnyskiej, prosto-

padle do osi ulicy. 
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2.4. Uzbrojenie  terenu 

-  Zaopatrzenie w wod ę z wodoci ągu miejskiego, odgał ęzienie 

od projektowanego przewodu Φ 160 w ul.Przasnyskiej. 

-  Odprowadzenie ścieków sanitarnych z osiedla do kanaliza-

cji miejskiej. Do chwili skanalizowania terenu dopu szcza 

si ę odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych 

sytuowanych w granicach poszczególnych działek tak,  aby 

w przyszło ści stały si ę studzienkami przepływowymi przy 

podł ączeniu do kanalizacji sanitarnej miejskiej. 

-  Odprowadzenie wód opadowych przy pomocy kanalizacji  

deszczowej, na zachód do Łydyni. 

-  Gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach opró żnianych 

przez ZUKiM. Zaleca si ę segregacj ę odpadów i utylizacj ę 

odpadów organicznych przez kompostowanie na działce . 

-  Zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych z kotłow ni 

indywidualnych na gaz ziemny, pr ąd, w ostateczno ści na 

węgiel i koks. Przy stosowaniu oleju opałowego nale ży 

szczególnie starannie zabezpieczy ć zbiorniki przed 

przedostaniem si ę oleju do urz ądze ń melioracyjnych. 

-  Energia elektryczna z istn. sieci SN 15kV przy pomo cy 

kablowych linii NN, na warunkach które okre śli Zakład 

Energetyczny. 

-  Sie ć telefoniczna kablowa. 

-  Dla poszczególnych rodzajów infrastruktury sieciowe j na-

le ży opracowa ć projekty techniczne w uzgodnieniu z wła-

ściwymi przedsi ębiorstwami. 

-  Teren w granicach opracowania jest zmeliorowany. Bu dynki 

nale ży sytuowa ć tak aby omija ć przewody drenarskie. Do-

puszcza si ę skrócenie s ączków w pasie przyulicznym, w 

skrajnych przypadkach ich przeło żenie. Nie dopuszcza si ę 

natomiast naruszania drenów zbiorczych. 

Projekty zagospodarowania poszczególnych działek na le ży 

sporz ądza ć na aktualnych mapach sytuacyjnych, uwzgl ęd-

niaj ących przebieg instalacji melioracyjnych. 

2.5.  Ziele ń 
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- Ziele ń nale ży kształtowa ć tak aby od strony ulic zna-

lazła si ę ziele ń ozdobna, krzewy i drzewa średniej wy-

soko ści i niskie oraz żywopłoty. Drzewa wysokie, silnie 

rozrastaj ące si ę sadzi ć nale ży w partiach ogrodowych 

wskazanych na Planie, tam te ż nale ży sytuowa ć warzywni-

ki. 

- W przestrzeniach ogrodowych wskazanych na Planie ni e do-

puszcza si ę lokalizowania obiektów kubaturowych, za wy-

j ątkiem drobnych form ogrodowych np. altanek. 

2.6.  Ogrodzenia działek 

Ogrodzenia działek wzdłu ż ulic nie wy ższe ni ż 150 cm, na-

wi ązuj ące charakterem do architektury budynków. W ogrodze-

niu nale ży bezwarunkowo wykona ć wn ęki dla pojemników na 

odpadki stałe. 

2.7.  Etapowanie realizacji 

W I etapie nale ży zabudowa ć lub zbywa ć działki przyle-

gaj ące do istniej ących ulic. Wn ętrze terenu do czasu 

udost ępnienia projektowanych ulic pozostanie w u żytko-

waniu dotychczasowym. 
 
 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej 

/ - /  Aleksander Sopli ński 


