PROJEKT
Uchwała Nr ………/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ………………… 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część I
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.1) oraz
w związku z Uchwałą Nr XL/408/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu
ewidencyjnego numer 0011, zmienioną Uchwałą Nr LV/586/18 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r., stwierdzając brak naruszenia ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki”
uchwalonego uchwałą Nr 464/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
15 czerwca 2010 r., zmienionego zarządzeniem zastępczym Wojewody Mazowieckiego
z dnia 5 października 2017 r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Zakres regulacji planu
§1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część I, zwany dalej w treści
niniejszej uchwały planem, którego granice są tożsame z granicami działki ew. nr 125/3
obr. 0011.
2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1, wyznacza się na rysunku planu
sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§2.
1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do obszaru objętego
planem.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.
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zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730.

§3.
1. W planie określa się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtowania krajobrazu;
5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów
publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę
obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów.
2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia: zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
województwa.
Rozdział 2
Wyjaśnienie używanych pojęć
§4.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na
rysunku planu linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie
budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych
niebędących urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, która może być
przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach
ustalonych w planie. Linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotyczą:
a) realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków,
b) części podziemnych budynków,
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c)

wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5 m, takich części
budynków, jak: balkony, werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia
dachu, schody zewnętrzne, rampy,
d) obiektów małej architektury,
e) miejsc do parkowania i dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu;
2) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki
budowlanej, na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana, nieutwardzona,
a także wody powierzchniowe – wyrażoną jako procentowy udział powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej. W szczególności za
powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach
i ścianach budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych;
3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które
zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym
powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym lub powierzchnia
tego przeznaczenia nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej
wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia
o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, przy czym
powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być
większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej,
a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40%
powierzchni działki budowlanej;
5) przeznaczeniu towarzyszącym – należy przez to rozumieć przeznaczenie stanowiące
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, które nie zmienia charakteru tego
przeznaczenia;
6) usługach – należy przez to rozumieć rodzaj działalności, której celem jest
zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie dóbr materialnych bezpośrednimi
metodami przemysłowymi, a w szczególności: handel detaliczny i ekspozycyjny,
usługi gastronomiczne, biura i pośrednictwo finansowe, kancelarie, usługi hotelarskie,
magazynowania, rzemiosło, konfekcjonowanie, a także publiczne i niepubliczne
usługi poczty i telekomunikacji, usługi administracji, nauki, edukacji, oświaty,
zdrowia, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, wraz z pomieszczeniami i urządzeniami
niezbędnymi do funkcjonowania tej działalności.
2. Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią
stosownych przepisów odrębnych, które należy rozumieć w brzmieniu obowiązującym
w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

1.
2.
3.
4.

Rozdział 3
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem
§5.
Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych
na rysunku planu symbolem literowym: teren zabudowy usługowej – oznaczony na
rysunku planu symbolem U.
Ustala się, że teren zabudowy usługowej U jest przeznaczony do realizacji celów
publicznych.
Określa się linie rozgraniczające terenu zabudowy usługowej U jako granice terenów
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać
poprzez odczyt osi odpowiednich linii na rysunku planu miejscowego.
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1.
2.

3.

4.

Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla terenu zabudowy usługowej U
§6.
Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U.
Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne z zakresu oświaty, kultury, nauki,
edukacji, administracji, ochrony zdrowia, domów opieki społecznej, sportu, turystyki;
2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze,
zieleń urządzona, obiekty małej architektury, terenowe urządzenia sportowe,
w szczególności: boiska, korty tenisowe, place zabaw, obiekty małej architektury;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi gastronomiczne, centra wystawienniczo –
konferencyjne, pozostałe usługi, drogi wewnętrzne.
Obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu:
1) ustala się utrzymanie skali i struktury zainwestowania w dostosowaniu do krajobrazu
terenów okolicznych;
2) ustala się harmonijne kształtowanie nowej architektury, z uwzględnieniem formy
i skali obiektów, kolorystyki oraz materiałów budowlanych zgodnie z ustaleniami
planu.
Obowiązują następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) ustala się, że wszelka działalność usługowa nie może powodować przekroczenia
dopuszczalnych norm w zakresie emisji szkodliwych substancji, promieniowania
elektromagnetycznego, hałasu, wibracji poza terenem, do którego prowadzący tę
działalność posiada tytuł prawny oraz nie przekraczać na tej granicy norm
dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji określonych w terenach lub obiektach
sąsiednich;
2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi,
zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym także w zakresie
łączności publicznej;
3) ustala się ochronę przed poważnymi awariami poprzez zakaz lokalizacji usług
zaliczonych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych
awarii, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska oraz
składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych w ilościach większych niż
określone odrębnymi przepisami dla zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
awarii przemysłowej;
4) zakazuje się odprowadzania do ziemi i wód nieoczyszczonych ścieków odpowiednio
zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych oraz wód
drenażowych i odwodnieniowych do kanalizacji sanitarnej;
6) wodom odprowadzanym z powierzchni utwardzonych komunikacji należy zapewnić
odpowiednie ich podczyszczenie w urządzeniach osadnikowych, jeżeli zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymagają oczyszczenia;
7) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku teren U:
a) w przypadku realizacji na działce domu opieki, należy traktować jako „tereny
domów opieki społecznej”;
b) w przypadku lokalizacji na działce żłobków, przedszkoli, szkół, domów kultury,
klubów osiedlowych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, należy
traktować jako „tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży”;
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c)

w przypadku realizacji na działce wyłącznie funkcji usługowych nie chronionych
nie zalicza się go do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy
hałasu.
5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz
wskaźników zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się usługi handlu detalicznego do 400 m2 powierzchni sprzedaży;
2) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży jako wolno stojących,
wbudowanych lub dobudowanych;
3) dopuszcza się posadowienie budynków do dwóch kondygnacji podziemnych;
4) obowiązują następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki
budowlanej:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%,
b) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
c) maksymalna intensywność zabudowy – 3,5,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m,
e) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna
z przepisami odrębnymi;
5) w zakresie geometrii dachów ustala się dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia
połaci do 42o, z dopuszczeniem innych niestandardowych rozwiązań geometrii dachów
(np. łukowych lub sferycznych), a także lukarn i okien połaciowych;
6) ustala się miejsca do parkowania na działkach budowlanych, na których realizowana
jest inwestycja, sytuowane na poziomie terenu lub jako stanowiska w garażach
podziemnych, nadziemnych lub naziemnych, w ilości co najmniej:
a) dla obiektów administracji – 25 miejsc do parkowania na 1000 m2 powierzchni
użytkowej,
b) dla usług handlu – 3 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni użytkowej,
ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na obiekt usługowy,
c) dla usług oświaty – 25 miejsc do parkowania na 100 zatrudnionych przy czym co
najmniej 6 miejsc do parkowania powinno być ogólnodostępnych, jako miejsca
dla osób dowożących dzieci do szkoły,
d) dla restauracji i kawiarni – 35 miejsc do parkowania na 100 miejsc
konsumenckich,
e) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych – 20 miejsc do parkowania na 100
użytkowników jednocześnie,
f) dla klubów i domów kultury – 20 miejsc do parkowania na 100 użytkowników
jednocześnie,
g) dla rejonowych przychodni zdrowia – 10 miejsc do parkowania na 1000 m2
powierzchni użytkowej,
h) dla prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich – 2 miejsca do parkowania na
1 gabinet,
i) dla hoteli – 30 miejsc do parkowania na 100 łóżek, 1 miejsce do parkowania dla
1 autokaru na 100 łóżek oraz 4 miejsca do parkowania na 10 zatrudnionych,
j) dla banków – 40 miejsc do parkowania na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
k) dla pozostałych usług – 3 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni
użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na obiekt usługowy,
l) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nakazuje się zapewnić
co najmniej:
− 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15,
− 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40,
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− 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100,
− 4 stanowiska – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu usytuowania obiektów budowlanych
w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych
nieruchomości:
1) z uwzględnieniem ustaleń § 4 ust. 1 pkt 1 ustala się lokalizowanie nowych budynków
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów przy granicy sąsiedniej
działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
3) dopuszcza się sytuowanie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią
rozgraniczającą, ale nie bliżej niż 1 m od linii rozgraniczającej, parterowych
budynków portierni.
7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad kształtowania kolorystyki obiektów
budowlanych oraz pokrycia dachów:
1) nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków na działce
budowlanej oraz nakazuje się stosowanie odcieni elewacji spośród kolorów: białego,
beżowego, kremowego, żółtego, brązowego, szarego oraz dachów spośród kolorów:
szarego, grafitowego, brązowego, czerwonego, zielonego; dopuszcza się stosowanie
odcieni elewacji spoza wyznaczonych kolorów i przedziałów wyłącznie na
fragmentach ścian budynku, takich jak pasy cokołowe, gzymsy oraz inne ozdobne
elementy i detale architektoniczne, nie przekraczających 10% powierzchni danej
elewacji;
2) ustalenia pkt 1 nie dotyczą materiałów elewacyjnych i pokryć dachowych w kolorach
dla nich naturalnych, w szczególności aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła,
drewna, betonu, ceramiki, kamienia;
8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym, ustala się:
1) minimalną powierzchnię działki – 1000 m2;
2) minimalną szerokość frontu działki – 25 m;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60o – 120o;
4) zasady ustalone pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę
techniczną lub pod drogi wewnętrzne.
9. Obowiązują następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
w oznaczonych na rysunku planu obszarach występowania zaburzeń glacitektonicznych
charakteryzujących się zmiennością podłoża, uwzględnia się ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa
budowlanego.
10. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i na cele przeciwpożarowe
z istniejącej sieci wodociągowej o minimalnej średnicy Ø 100 mm, z ujęć
zlokalizowanych poza i na obszarze planu;
2) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych ustala się:
odprowadzenie ścieków z obszaru planu przy pomocy sieci kanalizacji rozdzielczej
(do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem planu) o minimalnej średnicy
Ø 100 mm;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
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a)

ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na teren
nieutwardzony (do ziemi) w granicach działki budowlanej, przy czym dopuszcza
się możliwość realizacji zbiorników retencyjnych oraz innych form
zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania,
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; dopuszczenie budowy systemów
magazynowania wody opadowej na działkach budowlanych w celu
wykorzystania jej do celów gospodarczych, w tym podlewania,
b) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz na jezdnie dróg,
c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych dróg do sieci kanalizacji deszczowej;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej
niskiego i średniego napięcia, z istniejących stacji transformatorowych
w obszarze planu lub poza obszarem planu,
b) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną przy pomocy urządzeń
wytwarzających energię ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania
energię promieniowania słonecznego, aerotermalną lub geotermalną, o mocy nie
przekraczającej 100 kW;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilenie z istniejącej i rozbudowywanej sieci
gazowej o minimalnej średnicy ∅ 32 mm, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie poprzez zasilanie
w szczególności: paliwem gazowym, energią elektryczną, w tym produkowaną
w kogeneracji lub z wykorzystaniem energii odnawialnej, urządzeń wytwarzających
energię ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania
słonecznego, geotermalną lub aerotermalną o mocy nie przekraczającej 100 kW lub
paliwami ekologicznymi w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z przepisami
odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;
7) w zakresie zaopatrzenia w łącza telekomunikacyjne ustala się obsługę w zakresie
telekomunikacji z wykorzystaniem istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacji
przewodowej (poprzez jej sukcesywną rozbudowę w miarę potrzeb)
i bezprzewodowej;
8) w zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów stałych ustala się:
a) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie wyłącznie wstępnego magazynowania odpadów przez ich
wytwórcę,
c) na całym obszarze planu zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub
przetwarzania odpadów, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:
1) bezpośrednią obsługę komunikacyjną z przylegającej do obszaru planu drogi
publicznej (ul. Poznańskiej);
2) nakaz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenów
komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów, komunikacji pieszej
i rowerowej.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie.
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13. Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie
0,1%.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w granicach obszaru objętego planem tracą moc
obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów
Mazowiecki dla obszaru Ożarów Wieś – Bronisze – Jawczyce, uchwalonego uchwałą
Nr 52/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 marca 2007 r. opublikowaną
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr 111, poz. 2860.
§8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.
§9.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
gminy Ożarów Mazowiecki.
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