
UCHWAŁĄ Nr 162/XVI/2000
RADY GMINY W CHORZELACH

z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmian w miejscowym szczegółowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzele

Na podstawie art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.

2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr 79/IX/95 z dnia 22

czerwca 1995r. w sprawie zmian w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chorzele, zatwierdzonym uchwałą Nr Pm.IV/26/85 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Chorzelach z dnia 28 stycznia 1985r. wraz ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą Nr Pm.X/48/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chorzelach z dnia 26 lutego

1990r. (Dz.Urz. Woj. Rady Narodowej w Ostrołęce Nr 1, poz. 4 z 1985r. oraz
Dz.Urz.Woj.Ostrołęckiego z 1990r. Nr 12, poz. 140 i z 1991r. Nr 3, poz. 9) uchwala się, co

następuje:

Dział  i 

Ustalenia ogólne

§  1. Zmiany w planie obejmują tereny położone w granicach miasta Chorzele.

§  2. 

1. Przedmiotem ustaleń zmian w planie są:

1)  tereny mieszkaniowe,

2)  tereny usługowe.

2. Obowiązujące ustalenia tekstowe zawiera niniejsza uchwała oraz legenda na rysunkach 
planu.

3. Obowiązującymi ustaleniami graficznymi na rysunkach są:

1)  granice terenu zmiany planu,

2)  linie zabudowy nieprzekraczalne.

§  3. Zmiany w planie ustalają przeznaczenie terenów jako funkcje podstawowe. Mogą one 
być uzupełniane innymi funkcjami, jako przeznaczenie dopuszczalne dla inwestycji 
nieuciążliwych lub z uciążliwością nie przekraczającą granic własności.

§  4. Integralną częścią zmian w planie są rysunki na mapie w skali 1:2000 na arkuszach nr 1 
do 11, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały.

§  5. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Nr 162/XVI/2000,



2)  zmianie w planie - należy przez to rozumieć ustalenia zmian w planie, o których 
mowa w § 1,

3)  planie - należy przez to rozmieć miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr Pm.IV/26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy 
w Chorzelach wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr Pm.X/48/90 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Chorzelach z dnia 26 lutego 1990r.,

4)  rysunku - należy przez to rozumieć rysunki planu,

5)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na
danym terenie,

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia 
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Dział  ii 

Ustalenia szczegółowe

§  6. Ustalenia zmian w planie

Ustalenia obowiązującego planu Ustalenia w projekcie zmian planu

Symbol
Sposób

zagospodarowania
Symbol Sposób zagospodarowania

1 2 3 4
Arkusz 1

C8 ZD Ogródki działkowe A4 MN1
Teren mieszkalnictwa rodzinnego o 
niskiej intensywności zabudowy

Arkusz 2

Z Zieleń
A18
MN1

Teren mieszkalnictwa rodzinnego o 
niskiej intensywności zabudowy

Arkusz 3

ZP Teren parków i zieleńców
A27
MN1

Teren mieszkalnictwa rodzinnego o 
niskiej intensywności zabudowy

Arkusz 4

B26 UST

B24 UO

Ośrodek rekr. i sportu

Usługi oświaty

A39MN1
/U

A39MN2
/U

A49
MN/U

Teren mieszkalnictwa rodzinnego o 
niskiej intensywności zabudowy z 
usługami nieuciążliwymi

Arkusz 5
B23 US

Z

04 KS

Gminny ośr. sportu

Zieleń

Parking

A41
MN1

Teren mieszkalnictwa rodzinnego o 
niskiej intensywności zabudowy

Arkusz 6
A50 MW

A51 MW

Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa wielorodzinna
A50 MN

Teren mieszkalnictwa rodzinnego o 
niskiej intensywności zabudowy



Arkusz 7
RP

RP

Uprawy polowe

Uprawy polowe

Bo U

Ao MU

Wielofunkcyjna strefa usług

Wielofunkcyjna strefa usług z zabudową
mieszkaniową

Arkusz 8

B8 U Pomnik pamięci B8 UR
Teren usług handlu i rzemiosła 
nieuciążliwego

Arkusz 9
RL Las - nieużytek B27 UR Usługi uciążliwe

Arkusz 10

RL Las
D20

UR/M
Teren usług uciążliwych z zabudową 
mieszkaniową

Arkusz 11

Z Tereny zieleni
D21

UR/M
Teren usług uciążliwych z zabudową 
mieszkaniową

Dział  III 

Postanowienia szczególne

§  7. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości przy jej zbyciu w 
wysokości:
-  0% dla terenu oznaczonego symbolem AoMU
-  0% dla terenu oznaczonego symbolem Bo U
-  0% dla terenu oznaczonego symbolem B27 UR
-  0% dla terenu oznaczonego symbolem D20 UR/M

Dział  IV 

Przepisy końcowe

§  8. Uchyla się w części uchwałę Nr Pm.IV/26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w 
Chorzelach z dnia 28 stycznia 1985r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzele wraz ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą Nr Pm.X/48/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chorzelach z dnia 26 lutego 
1990r. (Dz.Urz. Woj. Rady Narodowej w Ostrołęce Nr 1, poz. 4 z 1985r. oraz 
Dz.Urz.Woj.Ostrołęckiego Nr 12, poz. 140 z 1990r. i Nr 3, poz. 9 z 1991r.), na obszarach 
objętych niniejszą uchwałą.

§  9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Chorzele.

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
























