
UCHWAŁA Nr XX/158/2002
RADY GMINY W NARUSZOWIE

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Naruszewo w miejscowościach: Drochowo,

Drochówka, Krysk, Naruszewo, Nowe Naruszewo, Rąbież,
Skarboszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 26

i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995r. Nr 16, poz. 78 z
późniejszymi zmianami) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala co następuje:

§  1. 

1. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Naruszewo zatwierdzonego uchwałą nr VII/39/89 Gminnej Rady Narodowej w 
Naruszewie z dnia 28 grudnia 1989r. (Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego z
1989r. Nr 14, poz. 399 z późniejszymi zmianami).

2. Przedmiot, zakres i granice zmiany planu określone są na podstawie uchwał Rady Gminy 
w Naruszewie:
-  nr X/99/2000 z dnia 30 czerwca 2000r.
-  nr XV/127/2001 z dnia 12 lipca 2001r. (z wyłączeniem dz. nr 24/2 i 24/3 we wsi Nacpolsk)
-  nr XVII/141/2001 z dnia 29 listopada 2001r.

3. Rysunki zmian planu w skali 1:5.000 o nr 1-7 i 1:10.000 o nr 1A-7A stanowią załączniki 
do uchwały i obowiązują w następującym zakresie ustaleń:

1)  granicy zmian planu,

2)  linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

3)  przeznaczenia terenu.

§  2. 

1. W miejscowości Drochowo teren obejmujący dz. nr 65/2 i 65/3 o pow. ok. 3,8ha 
oznaczony w dotychczas obowiązującym planie jako tereny upraw polowych przeznacza się 
pod powierzchniową eksploatację kruszywa i oznacza symbolem PE - 1/02 - Tereny 
powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

1)  Eksploatacja złoża uwarunkowana jest opracowaniem dokumentacji z zachowaniem 
procedur określonych w przepisach szczególnych i dokonywana będzie na podstawie 
udzielonej koncesji.

2)  Ustala się obsługę komunikacyjną poprzez drogę lokalną (dz. nr 55) przez wieś 
Drochowo do drogi powiatowej 07788 (Wola Krysk- Naruszewo - Kozarzewo).



3)  Wywóz kruszywa może się odbywać pojazdami o dopuszczalnym nacisku 8 ton na oś.

4)  Ustala się zachowanie filaru ochronnego o szerokości min. 20m od linii 
rozgraniczającej drogę wojewódzką Nr 571 (relacji Naruszewo - Nasielsk ) i o szerokości
min. 10m od linii rozgraniczającej drogę lokalną (dz. 55) w celu ich zabezpieczenia.

5)  W zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność zachowania pasa ochronnego od 
przebiegu linii energetycznej średniego napięcia 15kV zgodnie z przepisami 
szczególnymi - 10m.

6)  Dopuszcza się realizację obiektów socjalnych, gospodarczych oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej służących prawidłowej obsłudze terenu powierzchniowej 
eksploatacji, linia zabudowy w odległości min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi woj., a od drogi lokalnej - min. 6m. Ewentualne ogrodzenie terenu od strony drogi 
wojewódzkiej należy odsunąć od krawędzi rowu na odległość zapewniającą możliwość 
realizacji ciągu pieszo-rowerowgo szerokości 2,5m.

7)  Uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana prowadzoną 
działalnością gospodarczą nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

8)  Ustala się konieczność rekultywacji terenu o kierunku określonym w dokumentacji.

9)  Ustala się konieczność poprzedzenia inwestycji archeologicznym rozpoznaniem 
powierzchniowym, a w przypadku stwierdzenia archeologicznej warstwy kulturowej lub 
obiektów archeologicznych przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych.

10)  W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
-  zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub wodociągu sieciowego (po jego realizacji),
-  odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do lokalnego zbiornika 
bezodpływowego (szamba) okresowo opróżnianego wozem asenizacyjnym,
-  usuwanie odpadów komunalnych w oparciu o indywidualne zbiorniki (kontenery) i 
sukcesywny wywóz na składowisko odpadów,
-  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

11)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

2. W miejscowości Drochówka teren obejmujący dz. nr 107/2 i 107/3 o pow. 0,60ha 
oznaczony w dotychczas obowiązującym planie jako tereny upraw polowych przeznacza się 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznacza symbolem MN- 1/02 - Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1)  Ustala się linię zabudowy od drogi gminnej (dz. nr 128/1) w odległości 6m od granicy
działki.

2)  Minimalna powierzchnia działki - 1500m2

3)  W przypadku wyznaczenia więcej niż 2 działki budowlane ustala się konieczność 
zapewnienia dostępności komunikacyjnej dla każdej z działek poprzez ciąg pieszo-jezdny
o szerokości min. 5m w liniach rozgraniczających.

4)  Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej parterowej ze stromym dachem z 
możliwością wykorzystania poddasza dla celów mieszkalnych.

5)  Dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy towarzyszącej architektonicznie 
zharmonizowanej z zabudową mieszkaniową.



6)  Dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych w budynku mieszkalnym 
lub zabudowie towarzyszącej, w przypadku realizacji inwestycji należy wprowadzić 
zieleń izolacyjną oraz urządzenia ograniczające ewentualny hałas, zapachy i emisję 
niezorganizowaną.

7)  Ustala się konieczność zachowania powierzchni biologicznie czynnej 
(niezabudowanej, nieutwardzonej) na poziomie min. 70% powierzchni działki.

8)  Ustala się zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia do czasu realizacji wodociągu 
sieciowego.

9)  Odprowadzanie ścieków bytowych do czasu realizacji kanalizacji sieciowej do 
szczelnego bezodpływowego zbiornika (wykonywanego pod nadzorem) opróżnianego 
okresowo wozem asenizacyjnym i wywóz na wysokosprawną oczyszczalnię ścieków. 
Wody deszczowe należy zagospodarować w granicach działki.

10)  Ustala się konieczność wyposażenia każdej z posesji w szczelne pojemniki na 
odpady, które powinny być wywożone na właściwie urządzone składowisko. Zaleca się 
wdrażanie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania.

11)  Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł bezpiecznych ekologicznie z preferencją 
do zastosowania takich czynników grzewczych, jak np. olej opałowy lekki, gaz czy 
elektryczność.

12)  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

13)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

3. W miejscowości Krysk teren obejmujący dz. nr 205 o pow.1,32ha oznaczony w dotychczas
obowiązującym planie jako teren upraw polowych przeznacza się pod powierzchniową 
eksploatację kruszywa i oznacza symbolem PE-1/02 - Tereny powierzchniowej eksploatacji 
kruszywa

1)  Eksploatacja złoża uwarunkowana jest opracowaniem dokumentacji z zachowaniem 
procedur określonych w przepisach szczególnych i dokonywana będzie na podstawie 
udzielonej koncesji.

2)  Ustala się obsługę komunikacyjną poprzez drogę gminną (dz. nr 206).

3)  Wywóz kruszywa może się odbywać pojazdami o dopuszczalnym nacisku 8 ton na oś.

4)  Ustala się zachowanie filaru ochronnego o szerokości min. 20m od krawędzi jezdni 
drogi wojewódzkiej nr 571 (relacji Naruszewo - Nasielsk) i o szerokości min. 10m od 
linii rozgraniczającej drogę gminną (dz. nr 206) oraz drogę lokalną (dz. nr 55) w celu ich 
zabezpieczenia.

5)  Uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana prowadzoną 
działalnością gospodarczą nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

6)  Ustala się konieczność rekultywacji terenu o kierunku określonym w dokumentacji.

7)  Ustala się konieczność poprzedzenia inwestycji archeologicznym rozpoznaniem 
powierzchniowym, a w przypadku stwierdzenia archeologicznej warstwy kulturowej lub 
obiektów archeologicznych przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych.

8)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 



ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

4. W miejscowości Naruszewo teren obejmujący część dz. nr 25/2 o pow. 1,72ha oznaczony 
w dotychczas obowiązującym planie jako tereny upraw polowych przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznacza symbolem MN- 1/02 - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

1)  Ustala się konieczność opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
przed podziałem terenu.

2)  Ustala się minimalną powierzchnię działki - 1.000m2.

3)  Dla obsługi komunikacyjnej terenu ustala się drogę wewnętrzną o szerokości min. 
10m w liniach rozgraniczających (z zawrotką).

4)  Linię zabudowy od drogi gminnej nr 021 (Naruszewo Stare - Krysk) ustala się w 
odległości min. 6m od granicy działki.

5)  Ustala się konieczność lokalizacji ogrodzenia działek budowlanych od drogi gminnej 
w odległości min. 5m od osi drogi.

6)  Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej parterowej ze stromym dachem z 
możliwością wykorzystania poddasza dla celów mieszkaniowych.

7)  Dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy towarzyszącej architektonicznie 
zharmonizowanej z zabudową mieszkaniową.

8)  Dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych w budynku mieszkalnym 
lub zabudowie towarzyszącej, w przypadku realizacji inwestycji należy wprowadzić 
zieleń izolacyjną oraz urządzenia ograniczające ewentualny hałas, zapachy i emisję 
niezorganizowaną.

9)  Ustala się konieczność zachowania powierzchni biologicznie czynnej 
(niezabudowanej, nieutwardzonej) na poziomie min. 70% powierzchni działki.

10)  Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu sieciowego.

11)  Odprowadzanie ścieków sanitarnych do czasu realizacji kanalizacji sieciowej do 
szczelnego bezodpływowego zbiornika (wykonywanego pod nadzorem) opróżnianego 
okresowo wozem asenizacyjnym i wywóz na wysokosprawną oczyszczalnię ścieków. 
Wody deszczowe należy zagospodarować w granicach działki.

12)  Ustala się konieczność wyposażenia każdej z posesji w szczelne pojemniki na 
odpady, które powinny być wywożone na właściwie urządzone składowisko. Zaleca się 
wdrażanie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania.

13)  Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł bezpiecznych ekologicznie z preferencją 
do zastosowania takich czynników grzewczych, jak np. olej opałowy lekki, gaz czy 
elektryczność.

14)  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny. 
Lokalizacja ewentualnej stacji transformatorowej - w granicach wyznaczonego terenu.

15)  Sieć infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających 
projektowanej drogi wewnętrznej, w wyjątkowych przypadkach pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogę a linią zabudowy z zachowaniem przepisów szczególnych.

16)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 



ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

5. W miejscowości Naruszewo Nowe teren obejmujący dz. nr 167 o pow. 0,19ha oznaczony 
w dotychczas obowiązującym planie jako tereny upraw polowych przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznacza symbolem MN- 1/02 - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

1)  Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od drogi gminnej (dz. nr 146).

2)  Ustala się linię zabudowy od drogi gminnej w odległości min. 6m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni oraz min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 
571.

3)  Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej parterowej ze stromym dachem z 
możliwością wykorzystania poddasza dla celów mieszkaniowych.

4)  Dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy towarzyszącej architektonicznie 
zharmonizowanej z zabudową mieszkaniową.

5)  Dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych w budynku mieszkalnym 
lub zabudowie towarzyszącej, w przypadku realizacji inwestycji należy wprowadzić 
zieleń izolacyjną oraz urządzenia ograniczające ewentualny hałas, zapachy i emisję 
niezorganizowaną.

6)  Ogrodzenie terenu od strony drogi wojewódzkiej powinno być odsunięte od krawędzi 
rowu na odległość zapewniającą możliwość realizacji ciągu pieszo-rowerowego o 
szerokości 2,5m.

7)  Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu sieciowego.

8)  Odprowadzanie ścieków do czasu realizacji kanalizacji sieciowej do szczelnego 
bezodpływowego zbiornika (wykonywanego pod nadzorem) opróżnianego okresowo 
wozem asenizacyjnym i wywóz na wysokosprawną oczyszczalnię ścieków. Wody 
deszczowe należy zagospodarować w granicach działki.

9)  Ustala się konieczność wyposażenia każdej z posesji w szczelne pojemniki na odpady,
które powinny być wywożone na właściwie urządzone składowisko. Zaleca się wdrażanie
segregacji odpadów w miejscu ich powstawania.

10)  Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł bezpiecznych ekologicznie z preferencją 
do zastosowania takich czynników grzewczych, jak np. olej opałowy lekki, gaz czy 
elektryczność.

11)  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

12)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

6. W miejscowości Rąbież teren obejmujący dz. nr 21/2 i część dz. 21/3 o pow. ok. 0,20ha 
oznaczony w dotychczas obowiązującym planie jako tereny upraw polowych (i zabudowy 
zagrodowej - MR) przeznacza się pod działalność usługowo-produkcyjną i oznacza 
symbolem UP- 1/02 - Tereny usługowo-produkcyjne.

1)  Ustala się dostosowanie istniejących obiektów do zakresu przewidywanej działalności
usługowo-produkcyjnej.

2)  Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej (dla właściciela obiektu) jako 



uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.

3)  Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności, 
do której właściciel posiada tytuł prawny.

4)  Miejsca postojowe związane z funkcjonowaniem usług należy zlokalizować w 
granicach wyznaczonego terenu.

5)  Ustala się obsługę komunikacyjną terenu drogą poprzez dz. nr 21/1.

6)  W procesie realizacji inwestycji uwzględnić zieleń izolacyjną ograniczającą hałas i 
zapachy. W procesie produkcyjnym oraz transporcie zewnętrznym zastosować urządzenia
ograniczające hałas oraz emisję niezorganizowaną.

7)  Ustala się zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia do czasu realizacji wodociągu 
sieciowego.

8)  Odprowadzanie ścieków do czasu realizacji kanalizacji sieciowej do szczelnego 
bezodpływowego zbiornika (wykonywanego pod nadzorem) opróżnianego okresowo 
wozem asenizacyjnym i wywóz na wysokosprawną oczyszczalnię ścieków. Wody 
deszczowe należy zagospodarować w granicach działki.

9)  Ustala się prowadzenie właściwej gospodarki odpadami technologicznymi poprzez 
gromadzenie w szczelnych pojemnikach na odpady, które powinny być na bieżąco 
wywożone do zakładu utylizacyjnego. Wytwarzane odpady (nie nadające się do 
ponownego wykorzystania) przekazywać na właściwie urządzone składowisko.

10)  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

11)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

7. W miejscowości Skarboszewo teren obejmujący część dz. nr 83/4 o pow.1,60ha oznaczony
w dotychczas obowiązującym planie jako tereny upraw polowych przeznacza się pod 
powierzchniową eksploatację kruszywa i oznacza symbolem PE- 1/02 - Tereny 
powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

1)  Eksploatacja złoża uwarunkowana jest opracowaniem dokumentacji z zachowaniem 
procedur określonych w przepisach szczególnych i dokonywana będzie na podstawie 
udzielonej koncesji.

2)  Ustala się konieczność zachowania filaru ochronnego o szerokości min. 10m od drogi 
powiatowej Nr 07879 (Zaborowo - Naruszewo) w celu jej zabezpieczenia.

3)  W zagospodarowaniu terenu uwzględnić szerokość pasa drogowego (drogi 
powiatowej) - 25m. Szczegółowe rozwiązania tj. lokalizacja i warunki włączeń 
komunikacyjnych podlegają uzgodnieniu z zarządem drogi.

4)  Uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana prowadzoną 
działalnością gospodarczą nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

5)  Ustala się konieczność rekultywacji terenu o kierunku określonym w dokumentacji.

6)  Ustala się konieczność poprzedzenia inwestycji archeologicznym rozpoznaniem 
powierzchniowym, a w przypadku stwierdzenia archeologicznej warstwy kulturowej lub 
obiektów archeologicznych przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych.

7)  Ustala się wywóz kruszywa pojazdami o dopuszczalnym nacisku 8 ton na oś.



8)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

§  3. W związku z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały, wyraża się zgodę na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych o pow. ok. 9,33ha, w tym: kl. IV - 1,71ha, 
kl. V - 5,57ha, kl. VI - 2,05ha.

§  4. Dla terenów objętych niniejszymi zmianami tracą moc ustalenia miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Naruszewo zatwierdzonego uchwałą nr 
VII/39/89 Gminnej Rady Narodowej w Naruszewie z dnia 28 grudnia 1989r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Ciechanowskiego z 1989r. Nr 14, poz. 399) z późniejszymi 
zmianami.

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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






























