
Dziennik Urz ędowy Województwa 
Ciechanowskiego Nr 29, poz. 163 

z 31 grudnia 1997r. 

 

 

Uchwała nr 84/X/97 

Rady Miejskiej Ciechanowa 

z dnia 27 listopada 1997r . 

 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zago spodarowania 
przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego 
p.n. "BATALIONÓW CHŁOPSKICH" w Ciechanowie, w zakre -
sie działek poło żonych przy ul. Pułtuskiej oznaczo-
nych w tym planie numerami od 1 do 15. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 ma rca 
199Or. o samorz ądzie terytorialnym /Dz. U. z 1996r. nr 13, poz. 
74 z pó źn. zm./ oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o  za-
gospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89, poz. 415 / Rada Miej-
ska Ciechanowa uchwala co nast ępuje: 
 

§ 1. 
 
Uchwala si ę zmian ę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu budownictwa jednorodzinnego p.n. "BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH" w Ciechanowie uchwalonego uchwał ą Rady Miasta Cie-
chanowa nr 9/III/94 z dnia 28 marca 1994r. /Dz. Urz . Woj. Cie-
chanowskiego nr 8 poz. 42/ w zakresie działek poło żonych przy 
ul. Pułtuskiej, oznaczonych w tym planie numerami o d 1 do 15, a 
w zał ączniku graficznym do niniejszej uchwały numerami od  1 do 
13. 
 

§ 2. 
 
Rysunek planu w skali 1:5OO stanowi zał ącznik do uchwały i obo-
wi ązuje w zakresie ustale ń: 
a/ podziału terenu na działki budowlane, 
b/ linii zabudowy od strony ul. Pułtuskiej i ul. Pr ojektowanej, 
 

§ 3. 
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Dla terenu obj ętego zmian ą planu uchyla si ę ustalenia miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  miasta Cie-
chanowa oraz miejscowego planu ogólnego zagospodaro wania przes-
trzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "BATAL IONÓW 
CHŁOPSKICH" wymienionego w w/w § 1 z wył ączeniem okre ślonych w 
tym planie zasad zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą, gaz ziem-
ny, wod ę, usługi telekomunikacyjne i odprowadzenie ścieków sa-
nitarnych. 
 

§ 4. 
 

1.  Wyznaczono 13 działek, w miejsce dotychczasowych 15  w zabudo-
wie szeregowej: na działkach od 1 do 3 - budynki mi eszkalne, 
szeregowe, trzykondygnacyjne, z parterami handlowo - usługo-
wymi, poddasza u żytkowe, dachy wysokie, natomiast na dział-
kach od 4 do 13 - budynki mieszkalne, szeregowe, dw u-
kondygnacyjne, poddasza u żytkowe, dachy wysokie, z parterami 
handlowo - usługowymi. 

2.  Do czasu skablowania napowietrznej linii energetycz nej SN-
15kV przebiegaj ącej wzdłu ż działki oznaczonej na rysunku pla-
nu nr 12, zabudow ę na działkach nr 12 i 13, nale żących do 
jednego wła ściciela, nale ży realizowa ć w I etapie zgodnie z 
wymogami okre ślonymi w przepisach dot. sytuowania budynków w 
sąsiedztwie napowietrznych linii SN-15 kV. 

3.  W budynkach wymienionych w pkt 1 dopuszcza si ę usługi 
o uci ążliwo ści ograniczonej do granic własnej działki, przy 
czym mog ą by ć one zlokalizowane równie ż na wy ższych kondyg-
nacjach. 

4.  Poziom posadowienia posadzki parteru okre śla si ę na max l,3O 
nad poziom terenu. 

5.  Poszczególne segmenty budynku szeregowego winny two rzy ć 
architektoniczn ą cało ść. Dopuszcza si ę przekroczenie linii 
zabudowy drobnymi elementami architektonicznymi. 

Budynki na rysunku planu przedstawiono w sposób prz ybli żony. 
Przy ich lokalizacji obowi ązuj ące jest zachowanie linii zabu-
dowy. 

6.  Okre śla si ę lini ę zabudowy od strony ul. Batalionów Chłops-
kich na 7 m, za ś od drogi wzdłu ż granicy z Gmin ą Opinogóra 
na 6m licz ąc od granicy działki. 

 
§ 5. 

 
Realizacja obiektów na działkach nr 5 i 6 winna by ć poprzedzona 
przykryciem rowu melioracyjnego przebiegaj ącego przez te dział-
ki wg warunków okre ślonych przez Rejonowy Inspektorat Meliora-
cji Wodnych w Ciechanowie, z którym nale ży równie ż uzgodni ć 
projekt zagospodarowania działki. 
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§ 6. 

 
Wzdłu ż ul. Pułtuskiej przewiduje si ę ci ąg pieszy. 
 

§ 7. 
 
W projektowanych, budynkach ustala si ę realizacj ę indywidual-
nych instalacji centralnego ogrzewania. Docelowo za lecane pod-
ł ączenie do centralnej miejskiej magistrali cieplnej.  
 

§ 8. 
 
Ustala si ę stawk ę procentow ą, słu żącą naliczaniu opłat wynika-
j ących z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu prz estrzennym 
w wysoko ści O%. 
 

§ 9. 
 
Na działkach preferuje si ę maksymalne zag ęszczenie wysokiej 
zieleni izolacyjnej wzdłu ż istniej ących i projektowanych ulic. 

 
§ 10. 

 
Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi Miasta. 
 

§ 11. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłosze-
nia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Ciechanowskiego. 

 

 

Przewodnicz ący Rady Miejskiej 

 

/-/ Aleksander Sopli ński 
 


