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Uchwała nr 95/X/95  
Rady Miejskiej Ciechanowa 

z dnia 30 listopada 1995r. 

 

 

w sprawie :  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze -
strzennego terenu p.n. " ZESPÓŁ GARAŻY na os. Po-
wstanców Wielkopolskich w Ciechanowie". 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar ca 1990r. 
samorz ądzie terytorialnym /Dz.U.nr 16, poz.95 z pó źn.zm./ oraz 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarow aniu prze-
strzennym /Dz.U. nr 89, poz.415/ Rada Miejska posta nawia co na-
st ępuje: 

 

§ 1.  

Uchwała si ę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu zabudowy  p.n. "ZESPÓŁ  GARAŻY  na  os. Powsta ńców  Wielko-
polskich w Ciechanowie" o nast ępuj ącej tre ści:  

1.1.  Plan ustala realizacj ę trzech zespołów gara ży oznaczonych 
symbolami A, B i C po 52 gara ży ka żdy, zgodnie z zasadami 
pokazanymi na rysunku planu.  

1.2.  Ustala si ę konieczno ść zastosowania jednolitego rozwi ąza-
nia architektonicznego kompleksu zabudowy, w szczeg ólno ści 
odnosi si ę to do zabudowy w ka żdym zespole gara ży.  

1.3.  Każdy z zespołów stanowi ć może oddzieln ą cało ść i wyposa-
żony b ędzie we własne stanowisko przegl ądowe oraz parte-
rowy budynek portierni /gabarytowo harmonizuj ący z budyn-
kami gara ży/.  

1.4.  Ustala si ę konieczno ść wyposa żenia ka żdego stanowiska 
przegl ądowego w urz ądzenia przechwytuj ące oleje.  

1.5.  Każdy zespół gara ży musi by ć wyposa żony w kontener na od-
padki.  

1.6.  Ustala si ę konieczno ść podniesienia poziomu terenu w re-
jonie zespołu oznaczonego symbolem "A" do poziomu l 2l,6m 
n.p.m.  
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1.7.  Plan ustala konieczno ść wprowadzenia wzdłu ż ścian gara ży 
od strony ul. Powsta ńców Wielkopolskich oraz od strony 
południowej (osiedla mieszkaniowego) pasa wysokiej,  śred-
niej i niskiej zieleni izolacyjnej w formie szpaler u 
drzew i g ęstych krzewów.  

W projekcie zagospodarowania terenu zespołu gara ży musz ą 
być wskazane gatunki nasadze ń i ich wzajemne rozmieszczenia 
w pasie izolacyjnym.  

1.8.  Pomiędzy terenem Jednostki Wojskowej a zespołem gara ży po-
zostawia si ę pas o szeroko ści 8,0m, wygrodzony od strony 
gara ży, 
wolny od wszelkiego zainwestowania dla swobodnego d ost ępu 
do 
ogrodzenia Jednostki Wojskowej oraz napowietrznej l inii 
energetycznej SN 15kV. 

1.9.  Wzdłu ż planowanej ulicy osiedlowej na południe od zespołu  
gara ży dopuszcza si ę możliwo ść usytuowania miejsc parkingo-
wych.  

1.10.  Plan zakłada zasilenie ka żdego z zespołów gara ży w ener-
gi ę elektryczn ą kablow ą lini ą nn poprowadzon ą od istnie-
j ącej stacji transformatorowej. Realizacja tego zasil enia 
musi by ć poprzedzona wykonaniem odpowiedniego bran żowego 
projektu budowlanego na warunkach uzyskanych w Rejo nie 
Energetycznym Ciechanów.  

 

§ 2.  

Trac ą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania p rze-
strzennego m. Ciechanowa zatwierdzonego uchwał ą Miejskiej Rady 
Narodowej w Ciechanowie nr XV/79/86 z dnia 29 wrze śnia 
1986r. z pó źn. zm. /Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego nr 11 z 
1986r. poz.264, nr 15 z 1991r. poz. 219, nr 16 z 19 93r. 
poz.l22, nr 25 z 1994r. poz.149/ dotycz ące obszaru obj ętego 
niniejszym planem miejscowym podlegaj ącym zatwierdzeniu. 

 

§ 3.  

Z uwagi na utrzymanie przeznaczenia terenu obj ętego planem 
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego za gospodaro-
wania przestrzennego miasta Ciechanowa ustala si ę stawk ę z 
tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści wywołanej ustaleniami 
niniejszego planu równ ą O%. 

 

§ 4.  

Rysunek planu w skali 1:500 stanowi integraln ą cz ęść niniej-
szej uchwały.  

 

§ 5.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ZES PÓŁ 
GARAŻY" stanowi podstaw ę do ustalania warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenów obj ętych powy ższym planem. 
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§ 6.  

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni si ę Zarz ąd Miasta. 

 

§ 7.  

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  


