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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały nr II/21/2010 
Rady Gminy źłk 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAż DO PROJEKTU PLANU 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, obejmuj>cego 

działkC o nr ewid. 134, Gmina źłk nie wpłynCły uwagi. Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zwi>zku z art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy źłk nie ma podstaw do rozstrzygniCć o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały nr II/21/2010 
Rady Gminy źłk 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, obejmuj>cego działkC 

o nr ewid. 134, Gmina źłk, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych Gminy źłk, st>d tec nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA Nr II/22/2010 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu połoconego w obrCbie 

Bartosze, obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, Gmina Ełk. 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474), i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; DZ. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 
2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146) Rada Gminy źłk uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
terenu połoconego w obrCbie Bartosze, obejmuj>cego 
działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk. 
 

Rozdział ń 
POSTANOWIENIA OżÓLNE 

 
§ ń. 1. Stwierdza siC zgodnoWć „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego” z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy źłk”, uchwalonego uchwał> 
Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy źłk z dnia 30.11.2001 r. 

wraz ze zmian> zatwierdzon> uchwał> Nr II/19/2010 z 
dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
2. Przedmiot i granice planu okreWlono na podstawie 

uchwały Nr XXXIV/297/2008 Rady Gminy źłk z dnia 
27.05.2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenu połoconego w obrCbie Bartosze, Gmina źłk. 

 
3. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

 
  1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze 

„Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy źłk”, jako 
zał>cznik nr 1; 

 
  2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, jako zał>cznik nr 2; 
 
  3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji oraz zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy, jako zał>cznik nr 3. 

 
§ 2. Podstawowymi celami regulacji zawartych w 

planie s>Ś 
 
  1) kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniaj>cy 

utrzymanie ładu przestrzennego, 
 
  2) okreWlenie szczegółowych warunków zagospoda-

rowania obszaru objCtego planem, 
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  3) racjonaln> gospodarkC gruntami wyposaconymi w 
infrastrukturC techniczn>, 

 
  4) ochrona interesu publicznego, 
 
  5) ochronC walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

tym krajobrazu kulturowego. 
 

§ 3. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 
12 terenów oznaczonych symbolem cyfrowym od 1 do 
12 oraz ich przeznaczenie - główn> funkcjC - oznaczone 
symbolem literowym: 
 
  1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 
  2) ZP - tereny zieleni publicznej, 
 
  3) KP - tereny parkingu, 
 
  4) KDZ - tereny drogi publicznej - droga zbiorcza, 
 
  5) KDW - droga wewnCtrzna, 
 
  6) KDX - ci>g pieszo-jezdny. 
 

§ 4. Na terenach wymienionych w § 3 ustala siC 
przeznaczenie podstawowe oraz - w uzasadnionych 
przypadkach - przeznaczenie dodatkowe, uwarunkowane 
ustaleniami szczegółowymi. 

 
§ 5. 1. Ilekroć w tekWcie uchwały jest mowa o: 

 
  a) bungalow - jednokondygnacyjny (parterowy) dom 

mieszkalny, z nieucytkowym poddaszem, 
 
  b) dachu dwuspadowym - nalecy przez to rozumieć dach 

o dwóch połaciach dachowych, ustalenie dotyczy 
równiec połaci dachu krzycuj>cych siC. Dla dachów 
dwuspadowych dopuszcza siC umieszczenie okien 
połaciowych i lukarn, 

 
  c) dach naczółkowy - nalecy przez to rozumieć dach 

dwuspadowy z małymi trójk>tnymi połaciami 
Wcinaj>cymi od góry szczyty, 

 
  d) dopuszczeniu - nalecy przez to rozumieć zgodnoWć z 

planem w szczególnych przypadkach wymagaj>cych 
spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach 
szczegółowych, 

 
  e) ganek - nalecy przez to rozumieć parterow> lub 

piCtrow>, drewnian> lub murowan> przybudówkC ze 
schodami przed wejWciem do budynku, nakryta 
dwuspadowym dachem, wspartych na słupach 
poł>czonych balustrad>, moce być oszalowana i 
zaopatrzona w okna, 

 
  f) iloWci kondygnacji - nalecy przez to rozumieć liczbC 

kondygnacji naziemnych budynku, 
 
  g) intensywnoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

stosunek powierzchni całkowitej wszystkich budynków 
usytuowanych na działce do powierzchni działki, 

 
  h) kalenica - górna krawCda dachu, stanowi>ca liniC 

przeciCcia dwóch połaci dachu, 
 
  i) komunikacja wewnCtrzna - tereny komunikacji kołowej, 

miejsca postojowe, parkingowe, place manewrowe 
zlokalizowane w obrCbie działki inwestora, 

 
  j) modernizacji - nalecy przez to rozumieć działania 

maj>ce na celu poprawC jakoWci obiektów i urz>dzeM, 
ich unowoczeWnienie, 

 
  k) nawierzchni nieprzepuszczalnej - nalecy przez to 

rozumieć nawierzchnie zapobiegaj>ce 
bezpoWredniemu przedostaniu siC substancji 
ropopochodnych i innych zanieczyszczeM do gruntu, 

 
  l) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć linie, poza które nie mog> wykraczać Wciany 
zewnCtrzne budynków, a wykusze, schody, podjazdy i 
balkony nie mog> być wysuniCte poza tC liniC wiCcej 
nic 0,5 m, 

 
 m) obiekcie gospodarczym - nalecy przez to rozumieć 

budynki znajduj>ce siC na działce w tym garace z 
wył>czeniem budynku mieszkalnego, 

 
  n) planie - nalecy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego o którym stanowi 
niniejsza uchwała, 

 
  o) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

powierzchniC wyznaczon> przez rzut pionowy 
zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC 
terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza siCŚ 
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu, 
- powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 

zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 
wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego, 

- przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

- rysunku planu - nalecy przez to rozumieć graficzny 
zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1: 1000, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do uchwały, 

- ryzalit - nalecy przez to rozumieć wystCpuj>ca z lica 
elewacji czCWć budynku, tworz>c> z nim organiczn> 
całoWć, 

 
  p) stanie istniej>cym - nalecy przez to rozumieć stan na 

rok 2010, 
 
  q) stawce procentowej - nalecy przez to rozumieć 

jednorazow> opłatC wnoszon> na rzecz gminy, 
okreWlon> w stosunku procentowym do wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci, w zwi>zku z uchwaleniem 
planu na zasadach okreWlonych w art. 36 ust. 3 
wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 
  r) Wciance kolankowej - nalecy przez to rozumieć 

konstrukcjC powi>zan> z wiCab> dachow>, 
podwycszaj>c> przestrzeM poddasza o wysokoWć do 
1,0 m, z zewn>trz odeskowan> lub zamurowan> 
cegłami, 

 
  s) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 

objCtego planem, wyznaczon> na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczon> symbolem 
literowym i numerem ustaleM szczegółowych, 

 
  t) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC, 
 
  u) werandzie - nalecy przez to rozumieć drewniane lub 

murowane otwarte pomieszczenie o charakterze 
przede wszystkim wypoczynkowym, moce być 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18   Poz. 352 
 

- 1011 - 

oszklone, poprzedzaj>ce główne wejWcie do budynku 
lub znajduj>ce siC przy innej elewacji, moce być o 
charakterze dobudówki, 

 
  v) wysokoWci zabudowy - ustalone wysokoWci obiektów 

nie dotycz> akcentów architektonicznych w postaci 
wiecyczek, kominów. 

 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, a nie 

zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie z 
powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
3. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomoWci nie dotycz> wydzieleM 
geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM sieciowych 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 6. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

zastosowane na rysunku planu s> obowi>zuj>ceŚ 
- granice opracowania planu; 
- linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
- symbole literowe oznaczaj>ce przeznaczenie terenu, a 

w odniesieniu do dróg - oznaczenie klasy; 
- nieprzekraczalne linie zabudowy; 
- granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objCtych 

ochron> prawn>ś 
- elementy zagospodarowania terenu. 

 
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> 

informacjC lub zalecenie i nie s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu 

 
3. Linie rozgraniczaj>ce mog> podlegać korektom 

wynikaj>cym z potrzeb technologicznych urz>dzeM i sieci 
infrastruktury technicznej, o ile nie naruszy to innych 
ustaleM planu oraz interesów prawnych właWcicieli terenów 
s>siednich. 
 

Rozdział 2 
USTALENIA SZCZEżÓŁOWE 

 
§ 7. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 

terenów s> nastCpuj>ceŚ 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 

1. Symbol 1.MN, 6.MN 
2. Powierzchnia ok. (ha) 1.-0,45  
    6.-0,45 

 
3. Przeznaczenie terenu. 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) w przypadku nowych nasadzeM dobór zieleni z 

uwzglCdnieniem miejscowych warunków 
klimatycznych oraz cech podłoca gruntowego, 

 
  2) wody opadowe z powierzchni nieprzepuszczalnych: 

dróg, parkingów, placów manewrowych, przed 
odprowadzeniem winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych w 
przepisach odrCbnych, 

 
  3) na terenie obowi>zuj> standardy Wrodowiskowe dla 

dopuszczalnego poziomu hałasu w Wrodowisku jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu 
obowi>zuj>cych przepisów prawa. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
Na terenie nie wyznacza siC obszaru przestrzeni 
publicznej. 

 
8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów: 
 
  1) linie zabudowy: nieprzekraczalne - jak na rysunku 

planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj>cej z terenem 
nr 10.KDZ, 4,0 m od terenów dróg dojazdowych 
(11.KDW), ci>gu pieszo-jezdnego (12.KDX) i terenów 
zieleni urz>dzonej (9.ZP), 

 
  2) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy na 

działceŚ nie wiCcej nic 25 %, 
 
  3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na 

działceŚ 55 %, 
 
  4) intensywnoWć zabudowy na działceŚ nie wiCcej nic 0,4, 
 
  5) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 9,0 m od kalenicy 

do poziomu gruntu; nie wiCcej nic 2 kondygnacje w 
tym poddasze ucytkowe, dopuszcza siC 
podpiwniczenie, 

 
  6) szerokoWć elewacji frontowej: nie mniej nic 8,0 m nie 

wiCcej nic 20,0 m, 
 
  7) kształt i proporcje bryłyŚ budynki załocone na planie 

prostok>ta o zalecanych proporcjach 1:1,5 - 2, 
dopuszcza siC WciankC kolankow>, wystawkC w dachu, 
ganek, werandC, ryzalit, 

 
  8) formy zabudowy: wolnostoj>ca, 
 
  9) rodzaj i pokrycie dachu: dach dwuspadowy lub 

naczółkowy, wysuniCcie połaci dachowej w szczycie 
do 0,3 m, w bocznych do 0,6 m; pokrycie dachu 
dachówk> w odcieniach czerwieni, dopuszcza siC 
dachy wielospadowe (z wykluczeniem 
mansardowych), przy czym k>t nachylenia połaci w 
obrCbie działki winien być jednakowy dla wszystkich 
połaci dachowych; k>t nachylenia połaci 35-55

o
, 

 
10) układ budynków na działceŚ na działce moce być 

zlokalizowany tylko 1 budynek mieszkalny usytuowany 
szczytowo lub kalenicowo w stosunku do drogi, 
obiekty gospodarcze w tym garace usytuowane 
prostopadle lub równolegle w stosunku do budynku 
mieszkalnego. 

 
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
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podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych: 
 
  1) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób 
zagospodarowania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia, 

 
  2) ustala siC wymóg przeprowadzenia szczegółowych 

badaM podłoca gruntowego i warunków wodnych 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

 
  3) w strefie 14,0 m (oznaczonej na rysunku planu) w 

zwi>zku z przebiegiem napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN, ustala siC zakaz zabudowy 
do czasu przeniesienia linii lub jej skablowania. 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
 
  1) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i 

podziałów nieruchomoWciŚ nie wystCpuj>, 
 
  2) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, 
 
  3) minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działkiŚ 

1000 m
2
, 

 
  4) minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych 

działekŚ okreWlona liniami podziału na działki - jak na 
rysunku planu, dopuszcza siC przesuniCcie linii 
podziału na działki lecz nie wiCcej nic o 5,0 m, 

 
  5) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu (+/- 5
0
). 

 
11. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa: z drogi nr terenu 11.KDW oraz 

ci>gu pieszo-jezdnego nr 12.KDX, 
 
  2) parkingi i miejsca postojowe: na 1 budynek mieszkalny 

min. 2 miejsca postojowe, 
 
  3) odprowadzenie WciekówŚ do kanalizacji sanitarnej, 
 
  4) odprowadzenie wód opadowych: z dachów 

powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa; utwardzone 
nawierzchnie naracone na kontakt z substancjami 
ropopochodnymi nalecy wyposacyć w urz>dzenia, w 
których Wcieki opadowe winny być oczyszczane przed 
ich zrzutem - zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
prawa, 

 
  5) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  6) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza siC, 
 
  7) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś niskoemisyjne 

indywidualne aródła ciepła, 
 
  8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  9) telekomunikacja: podziemne z rozprowadzeniem na 

terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne, 
 

10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 
składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów, 

 
11) dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC, 

przełocenie, skablowanie i budowC nowych sieci i 
urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Nie dotyczy. 

 
13. Obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej, a takce obszary wymagaj>ce 
przekształceM i rekultywacji. 
Dla terenu nr 6.MN ustala siC teren wyrobiska zrównać do 
poziomu terenu przyległego. 

 
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz lokalizacji: tymczasowych obiektów 

budowlanych; inwestycji mog>cych negatywnie 
oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś masztów, wiec, kominów nie zwi>zanych z 
funkcj> terenu w zwi>zku z połoceniem obszaru 
opracowania w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego, 

 
  2) dopuszcza siC garace wbudowane w obiekt 

mieszkaniowy, 
 
  3) Wmietniki powinny realizowane w obrCbie posesji 

inwestora wkomponowane w bryły budynków lub 
ogrodzenie, 

 
  4) ustala siC dopuszczone materiały budowlane 

wykoMczenia elewacji Wcian obiektówŚ drewno, 
czerwona cegła, tynk, ewentualna podmurówka z 
kamienia, szkło oraz nowe materiały jako dopełnienie, 
akcent architektoniczny, 

 
  5) ustala siC zasady grodzenia działekŚ styl ogrodzenia: 

dostosowany do charakteru obiektu budowlanego 
(projekt ogrodzenia musi stanowić integraln> czCWć 
projektu budowlanego objCtego opracowaniem). 
WysokoWć ogrodzenia: nie wiCcej nic 1,8 m. Wył>cznie 
dopuszczone formy ogrodzenia to: cywopłotoweś 
drewniane; murowane: z kamienia, licowanej cegły lub 
tynkowane - pełne (tylko do wys. 0,5 m jako 
podmurówka), lub ze słupkami, miCdzy słupkami prCty 
metalowe, deski lub siatka; bezwzglCdny zakaz 
stosowania prefabrykatów betonowych pełnych i 
acurowych, 

 
  6) zabudowa winna być realizowana w nawi>zaniu do 

tradycyjnych form i cech zabudowy regionu w 
szczególnoWciŚ materiału, proporcji i rozczłonkowania 
bryły (werandy, ganki, lukarny), kształtu dachu i k>cie 
nachylenia jego połaci, proporcji rzutu, rozmieszczeniu 
i formie otworów okiennych i drzwiowych, detalu 
architektonicznego. Architektura obiektów moce 
uwzglCdniać nowe materiały (jako dopełnienie, akcent) 
i technologie, 

 
  7) zakaz realizacji obiektów typu bungalow, 
 
  8) dopuszcza siC obiekty małej architektury, 
 
  9) zakaz lokalizacji noWników oraz reklam wbudowanych, 
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10) dopuszcza siC modernizacjC, przebudowC oraz 

budowC urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej. 
 

15. Stawka procentowa. 
Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 2. MN, 3. MN,  

4.MN 
Powierzchnia ok. (ha) 2.-0,63; 3.-1,72; 
4.-1,07 

 
3. Przeznaczenie terenu. 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) w przypadku nowych nasadzeM dobór zieleni z 

uwzglCdnieniem miejscowych warunków 
klimatycznych oraz cech podłoca gruntowego, 

 
  2) wody opadowe z powierzchni nieprzepuszczalnych: 

dróg, parkingów, placów manewrowych, przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być 
podczyszczone w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

 
  3) na terenie obowi>zuj> standardy Wrodowiskowe dla 

dopuszczalnego poziomu hałasu w Wrodowisku jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu 
obowi>zuj>cych przepisów prawa. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
Na terenie nie wyznacza siC obszaru przestrzeni 
publicznej. 

 
8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów: 
 
  1) linie zabudowy: nieprzekraczalne - jak na rysunku 

planu, 4,0 m od terenów dróg dojazdowych (11.KDW), 
ci>gu pieszo-jezdnego (12.KDX) i terenu zieleni 
urz>dzonej, w zwi>zku z połoceniem terenów w 
poblicu linii kolejowej nieprzekraczalna linia zabudowy 
od strony torów kolejowych w odległoWci zgodnej z 
obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

 
  2) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy na 

działceŚ nie wiCcej nic 25 %, 
 
  3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na 

działceŚ 55 %, 
 
  4) intensywnoWć zabudowy na działceŚ nie wiCcej nic 0,4, 
 

  5) wysokoWć zabudowyŚ nie wiCcej nic 9,0 m od kalenicy 
do poziomu gruntuś nie wiCcej nic 2 kondygnacje w tym 
poddasze ucytkowe, dopuszcza siC podpiwniczenie, 

 
  6) szerokoWć elewacji frontowej: nie mniej nic 8,0 m nie 

wiCcej nic 20,0 m, 
 
  7) kształt i proporcje bryłyŚ budynki załocone na planie 

prostok>ta o zalecanych proporcjach 1:1,5 - 2, 
dopuszcza siC WciankC kolankow>, wystawkC w dachu, 
ganek, werandC, ryzalit, 

 
  8) formy zabudowy: wolnostoj>ca, 
 
  9) rodzaj i pokrycie dachu: dach dwuspadowy lub 

naczółkowy, wysuniCcie połaci dachowej w szczycie 
do 0,3 m, w bocznych do 0,6 m; pokrycie dachu 
dachówk> w odcieniach czerwieni, dopuszcza siC 
dachy wielospadowe (z wykluczeniem 
mansardowych), przy czym k>t nachylenia połaci w 
obrCbie działki winien być jednakowy dla wszystkich 
połaci dachowych; k>t nachylenia połaci 35-55

0
, 

 
10) układ budynków na działceŚ na działce moce być 

zlokalizowany tylko 1 budynek mieszkalny usytuowany 
szczytowo lub kalenicowo w stosunku do drogi, 
obiekty gospodarcze w tym garace usytuowane 
prostopadle lub równolegle w stosunku do budynku 
mieszkalnego. 

 
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych: 
 
  1) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób 
zagospodarowania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia, 

 
  2) sposób zagospodarowania terenu musi być zgodny z 

przepisami rozporz>dzenia w sprawie wymagaM w 
zakresie odległoWci i warunków dopuszczaj>cych 
usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w s>siedztwie linii kolejowej, a takce 
sposobu urz>dzania i utrzymywania zasłon 
odWnieconych oraz pasów przeciwpocarowych, 

 
  3) ustala siC wymóg przeprowadzenia szczegółowych 

badaM podłoca gruntowego i warunków wodnych 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

 
  4) w strefie 14,0 m (oznaczonej na rysunku planu) w 

zwi>zku z przebiegiem napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN, ustala siC zakaz zabudowy 
do czasu przeniesienia linii lub jej skablowania. 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
 
  1) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i 

podziałów nieruchomoWciŚ nie wystCpuj>, 
 
  2) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, 
 
  3) minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działkiŚ 

1000 m
2
, 
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  4) minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych 
działekŚ okreWlona liniami podziału na działki - jak na 
rysunku planu, dopuszcza siC przesuniCcie linii 
podziału na działki lecz nie wiCcej nic o 5,0 m, 

 
  5) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu (+/- 5
0
). 

 
11. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej 
 
  1) dostCpnoWć drogowa: z drogi nr terenu 11.KDW oraz 

ci>gu pieszo-jezdnego nr 12.KDX, 
 
  2) parkingi i miejsca postojowe: na 1 budynek mieszkalny 

min. 2 miejsca postojowe, 
 
  3) odprowadzenie WciekówŚ do kanalizacji sanitarnej, 
 
  4) odprowadzenie wód opadowych: z terenów zielonych 

powierzchniowo zgodnie z naturalnymi spadkami 
terenu i ich zagospodarowaniem; z terenów dróg 
placów i miejsc postojowych przed odprowadzeniem 
do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 
zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych w 
przepisach odrCbnych, 

 
  5) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  6) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza siC, 
 
  7) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś niskoemisyjne 

indywidualne aródła ciepła, 
 
  8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  9) telekomunikacja: podziemne z rozprowadzeniem na 

terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne, 
 
10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów, 

 
11) dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC, 

przełocenie, skablowanie i budowC nowych sieci i 
urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Nie dotyczy. 

 
13. Obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej, a takce obszary wymagaj>ce 
przekształceM i rekultywacji. 
Nie wystCpuj>. 

 
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz lokalizacji: tymczasowych obiektów 

budowlanych; inwestycji mog>cych negatywnie 
oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś masztów, wiec, kominów nie zwi>zanych z 
funkcj> terenu w zwi>zku z połoceniem obszaru 
opracowania w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego, 

 
  2) dopuszcza siC garace wbudowane w obiekt 

mieszkaniowy, 

 
  3) Wmietniki powinny realizowane w obrCbie posesji 

inwestora wkomponowane w bryły budynków lub 
ogrodzenie, 

 
  4) ustala siC dopuszczone materiały budowlane 

wykoMczenia elewacji Wcian obiektówŚ drewno, 
czerwona cegła, tynk, ewentualna podmurówka z 
kamienia, szkło oraz nowe materiały jako dopełnienie, 
akcent architektoniczny, 

 
  5) ustala siC zasady grodzenia działekŚ styl ogrodzenia: 

dostosowany do charakteru obiektu budowlanego 
(projekt ogrodzenia musi stanowić integraln> czCWć 
projektu budowlanego objCtego opracowaniem). 
WysokoWć ogrodzenia: nie wiCcej nic 1,8 m. Wył>cznie 
dopuszczone formy ogrodzenia to: cywopłotoweś 
drewniane; murowane: z kamienia, licowanej cegły lub 
tynkowane - pełne (tylko do wys. 0,5 m jako 
podmurówka), lub ze słupkami, miCdzy słupkami prCty 
metalowe, deski lub siatka; bezwzglCdny zakaz 
stosowania prefabrykatów betonowych pełnych i 
acurowych, 

 
  6) zabudowa winna być realizowana w nawi>zaniu do 

tradycyjnych form i cech zabudowy regionu w 
szczególnoWciŚ materiału, proporcji i rozczłonkowania 
bryły (werandy, ganki, lukarny), kształtu dachu i k>cie 
nachylenia jego połaci, proporcji rzutu, rozmieszczeniu 
i formie otworów okiennych i drzwiowych, detalu 
architektonicznego. Architektura obiektów moce 
uwzglCdniać nowe materiały (jako dopełnienie, akcent) 
i technologie, 

 
  7) zakaz realizacji obiektów typu bungalow, 
 
  8) dopuszcza siC obiekty małej architektury, 
 
  9) zakaz lokalizacji noWników oraz reklam wbudowanych, 
 
10) dopuszcza siC modernizacjC, przebudowC oraz 

budowC urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej, 
 
11) na etapie projektowania obiektów, budowli i urz>dzeM 

w s>siedztwie linii kolejowych i obszarów kolejowych 
nalecy wyst>pić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie oraz PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania NieruchomoWciami w 
Olsztynie o wydanie szczegółowych warunków 
technicznych, 

 
12) na budowC obiektów, budowli i urz>dzeM w 

s>siedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego 
wymagane jest opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego (wraz z projektem zagospodarowania 
terenu i działek), który nalecy uzgodnić z PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych 
w Olsztynie oraz PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
NieruchomoWciami w Olsztynie. 

 
15. Stawka procentowa. 

Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 5.MN Powierzchnia ok. (ha) 0,99 
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3. Przeznaczenie terenu. 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) w przypadku nowych nasadzeM dobór zieleni z 

uwzglCdnieniem miejscowych warunków 
klimatycznych oraz cech podłoca gruntowego, 

 
  2) wody opadowe z powierzchni nieprzepuszczalnych: 

dróg, parkingów, placów manewrowych, przed 
odprowadzeniem do odbiornika winny być 
podczyszczone w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

 
  3) na terenie obowi>zuj> standardy Wrodowiskowe dla 

dopuszczalnego poziomu hałasu w Wrodowisku jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu 
obowi>zuj>cych przepisów prawa. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
Na terenie nie wyznacza siC obszaru przestrzeni 
publicznej. 

 
8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów: 
 
  1) linie zabudowy: nieprzekraczalne - jak na rysunku 

planu, 4,0 m od terenów dróg dojazdowych (11.KDD), 
 
  2) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy na 

działceŚ nie wiCcej nic 25 %, 
 
  3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na 

działceŚ 55 %, 
 
  4) intensywnoWć zabudowy na działceŚ nie wiCcej nic 0,4, 
 
  5) wysokoWć zabudowy: nie wiCcej nic 9,0 m od kalenicy 

do poziomu gruntuś nie wiCcej nic 2 kondygnacje w tym 
poddasze ucytkowe, dopuszcza siC podpiwniczenie, 

 
  6) szerokoWć elewacji frontowej: nie mniej nic 8,0 m nie 

wiCcej nic 20,0 m, 
 
  7) kształt i proporcje bryłyŚ budynki załocone na planie 

prostok>ta o zalecanych proporcjach 1:1,5 - 2, 
dopuszcza siC WciankC kolankow>, wystawkC w dachu, 
ganek, werandC, ryzalit, 

 
  8) formy zabudowy: wolnostoj>ca, 
 
  9) rodzaj i pokrycie dachu: dach dwuspadowy lub 

naczółkowy, wysuniCcie połaci dachowej w szczycie 
do 0,3 m, w bocznych do 0,6 m; pokrycie dachu 
dachówk> w odcieniach czerwieni, dopuszcza siC 
dachy wielospadowe (z wykluczeniem 

mansardowych), przy czym k>t nachylenia połaci w 
obrCbie działki winien być jednakowy dla wszystkich 
połaci dachowych; k>t nachylenia połaci 35-55

0
, 

 
10) układ budynków na działceŚ na działce moce być 

zlokalizowany tylko 1 budynek mieszkalny usytuowany 
szczytowo lub kalenicowo w stosunku do drogi, 
obiekty gospodarcze w tym garace usytuowane 
prostopadle lub równolegle w stosunku do budynku 
mieszkalnego. 

 
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych: 
 
  1) Teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób 
zagospodarowania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia. 

 
  2) Ustala siC wymóg przeprowadzenia szczegółowych 

badaM podłoca gruntowego i warunków wodnych 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
 
  1) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i 

podziałów nieruchomoWciŚ nie wystCpuj>, 
 
  2) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, 
 
  3) minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działkiŚ 

1000 m
2
, 

 
  4) minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych 

działekŚ okreWlona liniami podziału na działki - jak na 
rysunku planu, dopuszcza siC przesuniCcie linii 
podziału na działki lecz nie wiCcej nic o 5,0 m, 

 
  5) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu (+/- 5
0
). 

 
11. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa: z drogi nr terenu 11.KDW, 
 
  2) parkingi i miejsca postojowe: na 1 budynek mieszkalny 

min. 2 miejsca postojowe, 
 
  3) odprowadzenie WciekówŚ do kanalizacji sanitarnej, 
 
  4) odprowadzenie wód opadowych: z dachów 

powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa; utwardzone 
nawierzchnie naracone na kontakt z substancjami 
ropopochodnymi nalecy wyposacyć w urz>dzenia, w 
których Wcieki opadowe winny być oczyszczane przed 
ich zrzutem - zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
prawa, 

 
  5) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  6) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza siC, 
 
  7) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś niskoemisyjne 

indywidualne aródła ciepła, 
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  8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  9) telekomunikacja: podziemne z rozprowadzeniem na 

terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne, 
 
10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów, 

 
11) dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC, 

przełocenie, skablowanie i budowC nowych sieci i 
urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Nie dotyczy. 

 
13. Obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej, a takce obszary wymagaj>ce 
przekształceM i rekultywacji. 
Nie wystCpuj>. 

 
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz lokalizacji: tymczasowych obiektów 

budowlanych; inwestycji mog>cych negatywnie 
oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś masztów, wiec, kominów nie zwi>zanych z 
funkcj> terenu w zwi>zku z połoceniem obszaru 
opracowania w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego, 

 
  2) dopuszcza siC garace wbudowane w obiekt 

mieszkaniowy, 
 
  3) Wmietniki powinny realizowane w obrCbie posesji 

inwestora wkomponowane w bryły budynków lub 
ogrodzenie, 

 
  4) ustala siC dopuszczone materiały budowlane 

wykoMczenia elewacji Wcian obiektówŚ drewno, 
czerwona cegła, tynk, ewentualna podmurówka z 
kamienia, szkło oraz nowe materiały jako dopełnienie, 
akcent architektoniczny, 

 
  5) ustala siC zasady grodzenia działekŚ styl ogrodzenia: 

dostosowany do charakteru obiektu budowlanego 
(projekt ogrodzenia musi stanowić integraln> czCWć 
projektu budowlanego objCtego opracowaniem). 
WysokoWć ogrodzenia: nie wiCcej nic 1,8 m. Wył>cznie 
dopuszczone formy ogrodzenia to: cywopłotoweś 
drewniane; murowane: z kamienia, licowanej cegły lub 
tynkowane - pełne (tylko do wys. 0,5 m jako 
podmurówka), lub ze słupkami, miCdzy słupkami prCty 
metalowe, deski lub siatka; bezwzglCdny zakaz 
stosowania prefabrykatów betonowych pełnych i 
acurowych, 

 
  6) zabudowa winna być realizowana w nawi>zaniu do 

tradycyjnych form i cech zabudowy regionu w 
szczególnoWciŚ materiału, proporcji i rozczłonkowania 
bryły (werandy, ganki, lukarny), kształtu dachu i k>cie 
nachylenia jego połaci, proporcji rzutu, rozmieszczeniu 
i formie otworów okiennych i drzwiowych, detalu 
architektonicznego. Architektura obiektów moce 
uwzglCdniać nowe materiały (jako dopełnienie, akcent) 
i technologie, 

 
  7) zakaz realizacji obiektów typu bungalow, 
 
  8) dopuszcza siC obiekty małej architektury, 
 
  9) zakaz lokalizacji noWników oraz reklam wbudowanych, 
 
10) dopuszcza siC modernizacjC, przebudowC oraz 

budowC urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej. 
 

15. Stawka procentowa. 
Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 7. KP 2. Powierzchnia ok. (ha) 0,29 

 
3. Przeznaczenie terenu. 

Teren parkingu - parking publiczny. 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) w przypadku nowych nasadzeM dobór zieleni z 

uwzglCdnieniem miejscowych warunków 
klimatycznych oraz cech podłoca gruntowego, 

 
  2) nawierzchnia miejsc postojowych, dróg wewnCtrznych, 

placów manewrowych winna być wykonana jako 
nieprzepuszczalna, 

 
  3) utwardzone nawierzchnie naracone na kontakt z 

substancjami ropopochodnymi nalecy wyposacyć w 
urz>dzenia, w których Wcieki opadowe winny być 
oczyszczane przed ich zrzutem - zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) mała architektura: dopuszcza siC, 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji noWników i reklam 

wbudowanych, 
 
  3) urz>dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza siC 

modernizacjC, przebudowC oraz budowC urz>dzeM i 
sieci infrastruktury technicznej, 

 
  4) obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 
 

8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
 
  1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

20 %. 
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9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych: 
 
  1) Teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób 
zagospodarowania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia. 

 
  2) Sposób zagospodarowania terenu musi być zgodny z 

przepisami rozporz>dzenia w sprawie wymagaM w 
zakresie odległoWci i warunków dopuszczaj>cych 
usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w s>siedztwie linii kolejowej, a takce 
sposobu urz>dzania i utrzymywania zasłon 
odWnieconych oraz pasów przeciwpocarowych. 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
 
  1) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i 

podziałów nieruchomoWciŚ nie wystCpuj>, 
 
  2) minimalna powierzchnia działkiŚ powierzchnia terenu, 

nie dotyczy niezbCdnych wydzieleM pod sieci i 
urz>dzenia infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnCtrznych, 

 
  3) minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych 

działekŚ nie dotyczy, 
 
  4) połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy. 
 

11. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa: z drogi dojazdowej (11.KDW), 
 
  2) parkingi i miejsca postojowe: na terenie nalecy 

zapewnić miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych, 

 
  3) odprowadzenie WciekówŚ do kanalizacji sanitarnej, 
 
  4) odprowadzenie wód opadowych: z terenów zielonych 

powierzchniowo, z terenów dróg, placów i miejsc 
postojowych przed odprowadzeniem do gruntu jak w 
pkt 5, 3) niniejszej karty terenu, 

 
  5) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  6) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
 
  8) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś nie dotyczy, 
 
  9) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
10) telekomunikacja: podziemne z rozprowadzeniem na 

terenach przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne, 
dopuszcza siC przebudowC, modernizacjC i 
przełocenie sieci i urz>dzeM telekomunikacyjnych, 

 

11) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 
składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów. 

 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Na terenie dopuszcza siC składowanie materiałów 
budowlanych wykorzystanych do budowy infrastruktury 
technicznej w tym dróg wyznaczonych niniejszym planem 
oraz dla potrzeb budowy cmentarza komunalnego i 
parkingu do niego przyległego, po realizacji wymienionych 
inwestycji teren nalecy uprz>tn>ć i zagospodarować 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
13. Obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej, a takce obszary wymagaj>ce 
przekształceM i rekultywacji. 
Nie dotyczy. 

 
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz lokalizacji garacy, 
 
  2) miejsca postojowe winny być wyznaczane, 

wkomponowane w układ zieleni i w powi>zaniu z 
układem dróg wewnCtrznychś na 10 miejsc 
postojowych zasadzić minimum jedno drzewo, 

 
  3) zakaz grodzenia terenu, jedynie dopuszcza siC 

ogrodzenie cywopłotowe do wys. nie wiCcej nic 1,2 m, 
 
  4) na etapie projektowania obiektów, budowli i urz>dzeM 

w s>siedztwie linii kolejowych i obszarów kolejowych 
nalecy wyst>pić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie oraz PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania NieruchomoWciami w 
Olsztynie o wydanie szczegółowych warunków 
technicznych, 

 
  5) na budowC obiektów, budowli i urz>dzeM w 

s>siedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego 
wymagane jest opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego (wraz z projektem zagospodarowania 
terenu i działek), który nalecy uzgodnić z PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w 
Olsztynie oraz PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
NieruchomoWciami w Olsztynie, 

 
  6) zakaz lokalizacji: tymczasowych obiektów 

budowlanych; inwestycji mog>cych negatywnie 
oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś masztów, wiec, kominów i nie zwi>zanych 
z funkcj> terenu w zwi>zku z połoceniem obszaru 
opracowania w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego. 

 
15. Stawka procentowa. 

Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 8. ZP 2. Powierzchnia ok. (ha) 0,21 

 
3. Przeznaczenie terenu. 

Teren zieleni publicznej - zieleM izolacyjna. 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18   Poz. 352 
 

- 1018 - 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
W przypadku nowych nasadzeM dobór zieleni z 
uwzglCdnieniem miejscowych warunków klimatycznych 
oraz cech podłoca gruntowego. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) mała architektura: dopuszcza siC, 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji noWników i reklam 

wbudowanych, 
 
  3) urz>dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza siC 

modernizacjC, przebudowC oraz budowC urz>dzeM i 
sieci infrastruktury technicznej, 

 
  4) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
 
  5) zieleMŚ dopuszcza siC na warunkach jak w pkt 5. 
 

8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
 
  1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

80 %. 
 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych: 
 
  1) teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób zagospodaro-
wania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia, 

 
  2) sposób zagospodarowania terenu musi być zgodny z 

przepisami rozporz>dzenia w sprawie wymagaM w 
zakresie odległoWci i warunków dopuszczaj>cych 
usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w s>siedztwie linii kolejowej, a takce 
sposobu urz>dzania i utrzymywania zasłon 
odWnieconych oraz pasów przeciwpocarowych. 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
 
  1) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i 

podziałów nieruchomoWciŚ nie wystCpuj>, 
 
  2) minimalna powierzchnia działkiŚ powierzchnia terenu, 

nie dotyczy niezbCdnych wydzieleM pod sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnCtrznych, 

 

  3) minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych 
działekŚ nie dotyczy, 

 
  4) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy. 
 

11. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa: z drogi dojazdowej (11.KDW), 
 
  2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji, 
 
  3) odprowadzenie WciekówŚ nie dotyczy, 
 
  4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo, 
 
  5) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
 
  7) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś nie dotyczy, 
 
  8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  9) telekomunikacja: dopuszcza siC przebudowC, 

modernizacjC i przełocenie sieci i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych, 

 
10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów. 

 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Na terenie dopuszcza siC składowanie materiałów 
budowlanych wykorzystanych do budowy infrastruktury 
technicznej w tym dróg wyznaczonych niniejszym planem 
oraz dla potrzeb budowy cmentarza komunalnego i 
parkingu do niego przyległego, po realizacji wymienionych 
inwestycji teren nalecy uprz>tn>ć i zagospodarować 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
13. Obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej, a takce obszary wymagaj>ce 
przekształceM i rekultywacji. 
Nie dotyczy. 

 
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz zabudowy, 
 
  2) teren nalecy zagospodarować zieleni>, zgodnie z 

obowi>zuj>cymi przepisami jak w pkt 5 niniejszej karty 
terenu, 

 
  3) na etapie projektowania obiektów, budowli i urz>dzeM 

w s>siedztwie linii kolejowych i obszarów kolejowych 
nalecy wyst>pić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie oraz PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania NieruchomoWciami w 
Olsztynie o wydanie szczegółowych warunków 
technicznych, 

 
  4) na budowC obiektów, budowli i urz>dzeM w 

s>siedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego 
wymagane jest opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego (wraz z projektem zagospodarowania 
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terenu i działek), który nalecy uzgodnić z PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w 
Olsztynie oraz PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
NieruchomoWciami w Olsztynie, 

 
  5) zakaz lokalizacji: tymczasowych obiektów 

budowlanych; inwestycji mog>cych negatywnie 
oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś masztów, wiec, kominów nie zwi>zanych z 
funkcj> terenu w zwi>zku z połoceniem obszaru 
opracowania w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego. 

 
15. Stawka procentowa. 

Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
Symbol 9. ZP 2. Powierzchnia ok. (ha) 0,24 

 
3. Przeznaczenie terenu. 

Teren zieleni publicznej. 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
W przypadku nowych nasadzeM dobór zieleni z 
uwzglCdnieniem miejscowych warunków klimatycznych 
oraz cech podłoca gruntowego. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) mała architektura: dopuszcza siC, 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji noWników i reklam 

wbudowanych, 
 
  3) urz>dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza siC 

modernizacjC, przebudowC oraz budowC urz>dzeM i 
sieci infrastruktury technicznej, 

 
  4) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
 
  5) zieleMŚ dopuszcza siC na warunkach jak w pkt 5. 
 

8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 
 
  1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 

80 %. 
 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych. 

Teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób zagospodarowa-
nia terenu musi być zgodny z zapisami rozporz>dzenia. 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
 
  1) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i 

podziałów nieruchomoWciŚ nie wystCpuj>, 
 
  2) minimalna powierzchnia działkiŚ powierzchnia terenu, 

nie dotyczy niezbCdnych wydzieleM pod sieci i 
urz>dzenia infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnCtrznych, 

 
  3) minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych 

działekŚ nie dotyczy, 
 
  4) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy. 
 

11. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
 
  1) dostCpnoWć drogowa: z drogi dojazdowej (11.KDW), 
 
  2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji, 
 
  3) odprowadzenie WciekówŚ nie dotyczy, 
 
  4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo, 
 
  5) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 
 
  7) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś nie dotyczy, 
 
  8) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  9) telekomunikacja: dopuszcza siC przebudowC, 

modernizacjC i przełocenie sieci i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych. 

 
10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów. 

 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Na terenie dopuszcza siC składowanie materiałów 
budowlanych wykorzystanych do budowy infrastruktury 
technicznej w tym dróg wyznaczonych niniejszym planem 
oraz dla potrzeb budowy cmentarza komunalnego i 
parkingu do niego przyległego, po realizacji wymienionych 
inwestycji teren nalecy uprz>tn>ć i zagospodarować 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
13. Obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej, a takce obszary wymagaj>ce 
przekształceM i rekultywacji. 
Nie dotyczy. 

 
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz zabudowy. 
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  2) nalecy zachować pas 3,0 m wolny od rowu od 
zakrzewieM i zadrzewieM w celu jego obsługi 
technicznej. 

 
  3) dopuszcza siC przebudowC rowu i oczka wodnego, 

b>da ich likwidacjC (wczeWniej poparte wynikami 
badaM warunków gruntowo - wodnych dla 
potwierdzenia bezzasadnoWci utrzymania rowu i oczka 
wodnego). Pozostały teren nalecy zagospodarować 
zieleni>. 

 
  4) zakaz lokalizacji: tymczasowych obiektów 

budowlanych; inwestycji mog>cych negatywnie 
oddziaływać na Wrodowisko zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś masztów, wiec, kominów nie zwi>zanych z 
funkcj> terenu w zwi>zku z połoceniem obszaru 
opracowania w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego. 

 
15. Stawka procentowa. 

Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 10. KDZ 

 
2. Klasa i nazwa ulicy. 

Teren drogi publicznej - droga zbiorcza, poszerzenie drogi 
DP nr 1852N. 

 
3. Parametry i wyposacenie: 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ jak na rysunku 

planu - szerokoWć poszerzenia drogi, 
 
  2) przekrójŚ ustalony z zarz>dc> drogi, nalecy 

zarezerwować miejsce dla przebiegu trasy rowerowej 
o znaczeniu ponadlokalnym, 

 
  3) wyposacenieŚ zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 

4. Powi>zania z układem zewnCtrznym. 
Do drogi krajowej nr 16 połoconej poza granicami 
opracowania. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) utwardzone nawierzchnie naracone na kontakt z 

substancjami ropopochodnymi nalecy wyposacyć w 
urz>dzenia, w których Wcieki opadowe winny być 
oczyszczane przed ich zrzutem - zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa, 

 
  2) w przypadku nowych nasadzeM (np. zieleM izolacyjno-

krajobrazowa) dobór zieleni z uwzglCdnieniem 
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech 
podłoca gruntowego. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
 
 

7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) mała architektura: zgodnie z przepisami odrCbnymi na 

warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC modernizacjC, 

przebudowC oraz budowC urz>dzeM i sieci infrastru-
ktury technicznej, 

 
  5) zieleMŚ zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów. 
Teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób zagospodaro-
wania terenu musi być zgodny z zapisami rozporz>dzenia. 

 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
Dopuszcza siC podziały, scalenia nieruchomoWci w celu 
przewłaszczeM, zmierzaj>cych do uporz>dkowania stanu 
prawnego nieruchomoWci. 

 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: 
 
  1) zakaz lokalizacji zabudowy, 
 
  2) dopuszcza siC budow> rowów, modernizacjC i 

przebudowC istniej>cych rowów, budowC przepustów i 
urz>dzeM melioracji zwi>zanych z odprowadzeniem i 
przesyłem wód opadowych i gruntowych. 

 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej 
 
  1) odprowadzenie wód opadowych: przed 

odprowadzeniem do gruntu jak w pkt 5, 1) niniejszej 
karty terenu, 

 
  2) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  3) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  4) telekomunikacja: dopuszcza siC przebudowC, 

modernizacjC i przełocenie sieci i urz>dzeM teleko-
munikacyjnych, 

 
  5) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu unieszkod-
liwiania odpadów, 

 
  6) ustala siC mocliwoWć budowy i modernizacji sieci i 

urz>dzeM infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych i innych zwi>zanych 
z infrastruktur> techniczn>. 

 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Nie dotyczy. 
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13. Stawka procentowa. 
Nie dotyczy. 
 

KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 11. KDW 

 
2. Klasa i nazwa ulicy. 

Droga wewnCtrzna. 
 
3. Parametry i wyposacenie: 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ jak na rysunku 

planu, nie mniej nic 10,0 m, 
 
  2) przekrójŚ jedna jezdnia dwa pasy ruchu; pas ruchu 

szerokoWci nie mniejszej nic 3,0 m, 
 
  3) wyposacenieŚ wymagane oWwietlenie, chodniki 

obustronne. 
 

4. Powi>zania z układem zewnCtrznym. 
Do drogi powiatowej DP nr 1852N. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) utwardzone nawierzchnie naracone na kontakt z 

substancjami ropopochodnymi nalecy wyposacyć w 
urz>dzenia, w których Wcieki opadowe winny być 
oczyszczane przed ich zrzutem - zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa, 

 
  2) w przypadku nowych nasadzeM (np. zieleM izolacyjno-

krajobrazowa) dobór zieleni z uwzglCdnieniem 
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech 
podłoca gruntowego. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) mała architektura: zgodnie z przepisami odrCbnymi na 

warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC modernizacjC, 

przebudowC oraz budowC urz>dzeM i sieci 
infrastruktury technicznej, 

 
  5) zieleMŚ dopuszcza siC jak w pkt 5. niniejszej karty 

terenu. 
 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: 
 
  1) Teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób 

zagospodarowania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia. 

 
  2) W czCWci drogi biegn>cej wzdłuc linii kolejowej sposób 

zagospodarowania terenu musi być zgodny z 
przepisami rozporz>dzenia w sprawie wymagaM w 
zakresie odległoWci i warunków dopuszczaj>cych 
usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w s>siedztwie linii kolejowej, a takce 
sposobu urz>dzania i utrzymywania zasłon 
odWnieconych oraz pasów przeciwpocarowych. 

 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
Dopuszcza siC podziały, scalenia nieruchomoWci. 

 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu. 
Zakaz lokalizacji zabudowy. 

 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
 
  1) odprowadzenie wód opadowych: przed 

odprowadzeniem do gruntu jak w pkt 5, 1) niniejszej 
karty terenu, 

 
  2) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  3) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  4) telekomunikacja: dopuszcza siC przebudowC, 

modernizacjC i przełocenie sieci i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych, 

 
  5) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów, 

 
  6) ustala siC mocliwoWć budowy i modernizacji sieci i 

urz>dzeM infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych i innych zwi>zanych 
z infrastruktur> techniczn>, 

 
  7) na etapie projektowania obiektów, budowli i urz>dzeM 

w s>siedztwie linii kolejowych i obszarów kolejowych 
nalecy wyst>pić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie oraz PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania NieruchomoWciami w 
Olsztynie o wydanie szczegółowych warunków 
technicznych, 

 
  8) na budowC obiektów, budowli i urz>dzeM w 

s>siedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego 
wymagane jest opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego (wraz z projektem zagospodarowania 
terenu i działek), który nalecy uzgodnić z PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w 
Olsztynie oraz PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
NieruchomoWciami w Olsztynie. 

 
12. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Nie dotyczy. 

 
13. Stawka procentowa. 

Nie dotyczy. 
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KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, 

obejmuj>cego działkC o nr ewid. 125/7, żmina źłk 
1. Symbol 12. KDX 

 
2. Klasa i nazwa ulicy. 

Ci>g pieszo-jezdny. 
 
3. Parametry i wyposacenie: 

 
  1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ jak na rysunku 

planu, nie mniej nic 6,0 m, 
 
  2) przekrójŚ jednoprzestrzenny, 
 
  3) wyposacenieŚ nie ustala siC. 
 

4. Powi>zania z układem zewnCtrznym. 
Do drogi wewnCtrznej teren nr 11.KDW. 

 
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) utwardzone nawierzchnie naracone na kontakt z 

substancjami ropopochodnymi nalecy wyposacyć w 
urz>dzenia, w których Wcieki opadowe winny być 
oczyszczane przed ich zrzutem - zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa, 

 
  2) w przypadku nowych nasadzeM (np. zieleM izolacyjno - 

krajobrazowa) dobór zieleni z uwzglCdnieniem 
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech 
podłoca gruntowego. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znaleziska 
nalecy niezwłocznie powiadomić odpowiednie słucby 
ochrony zabytków. 

 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) mała architektura: dopuszcza siC, 
 
  2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, 
 
  3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji, 
 
  4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC modernizacjC, 

przebudowC oraz budowC urz>dzeM i sieci 
infrastruktury technicznej, 

 
  5) zieleMŚ dopuszcza siC jak w pkt 5. niniejszej karty 

terenu. 
 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów. 

Teren znajduje siC w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza źłckiego, sposób 
zagospodarowania terenu musi być zgodny z zapisami 
rozporz>dzenia. 

 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
Dopuszcza siC podziały, scalenia nieruchomoWci. 

 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu. 
Zakaz lokalizacji zabudowy. 

 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
 
  1) odprowadzenie wód opadowych: przed 

odprowadzeniem do gruntu jak w pkt 5, 1) niniejszej 
karty terenu, 

 
  2) zaopatrzenie w wodCŚ z sieci wodoci>gowej, 
 
  3) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z sieci 

elektroenergetycznej, 
 
  4) telekomunikacja: dopuszcza siC przebudowC, 

modernizacjC i przełocenie sieci i urz>dzeM teleko-
munikacyjnych, 

 
  5) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

składowisko odpadów lub do zakładu unieszko-
dliwiania odpadów. 

 
  6) ustala siC mocliwoWć budowy i modernizacji sieci i 

urz>dzeM infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych i innych zwi>zanych 
z infrastruktur> techniczn>. 

 
13. Sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
Nie dotyczy. 

 
13. Stawka procentowa. 

Nie dotyczy. 
 

Rozdział 3 
PRZEPISY WYKONAWCZE I KOLCOWE 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

źłk. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
§ ńŃ. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej gminy źłk. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy źłk  
Dariusz KordyW 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr II/22/2010 
Rady żminy źłk 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr II/22/2010 
Rady Gminy źłk 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAż 

 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, obejmuj>cego 

działkC o nr ewid. 125/7, Gmina źłk nie wpłynCły uwagi. Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zwi>zku z art. 11 pkt 12 ustawy o 
planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy źłk nie ma podstaw do rozstrzygniCć o sposobie rozpatrzenia 
uwag. 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr II/22/2010 
Rady Gminy źłk 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ZASADACH ŻINANSOWANIA ZAPISANYCH 

W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEb=CYCH DO ZADAL WŁASNYCH żMINY 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Bartosze, obejmuj>cego 

działkC o nr ewid. ń25/7, żmina Ełk. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póan. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póan. zmian.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z póan. zmian.) Rada Gminy źłk rozstrzyga co nastCpuje; 
 
  1) Na obszarze objCtym wycej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje siC 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, w tym równiec publicznych dróg, które nalec> do zadaM własnych gminy; 
 
  2) Inwestycje wymienione w pkt 1 s> zadaniem własnym gminy i bCd> realizowane: 

- z budcetu gminy, 
- przy współ finansowaniu ze Wrodków zewnCtrznych, 
- w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
- z innych aródeł, 

 
  3) Nie okreWla siC harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 
 
 
 
 

353 

UCHWAŁA Nr III/21/2010 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatnoWci za pobyt w mieszkaniach chronionych 

prowadzonych przez Miejski OWrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009, Nr 52, poz. 420 Nr 157, 
poz. 1241; Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, 
poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z 
dnia 12 marca o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 

Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) Rada 
Miejska w Nidzicy uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. 1. Mieszkanie chronione przeznacza siC dla osób i 

rodzin, które ze wzglCdu na trudn> sytuacjC cyciow> 
(ofiary przemocy, osoby bezdomne), wiek, 
niepełnosprawnoWć lub chorobC potrzebuj> wsparcia w 
funkcjonowaniu w cyciu codziennym. 

 
2. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie 

wsparcie w Wrodowisku, warunki samodzielnego 
funkcjonowania, integracjC ze społecznoWci> lokaln>. 

 
§ 2. 1. Mieszkanie chronione przeznacza siC dla osób i 

rodzin z terenu Miasta i Gminy Nidzica spełniaj>cych 
warunki okreWlone w § 1. 

 


