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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XXXV/188/2010 
Rady Gminy Sorkwity 
z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSC OWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W CZ �	CI MIEJSCOWO	CI ZYNDAKI, GMINA SORKWITY. 
 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz��ci miejscowo�ci Zyndaki, gmina Sorkwity. 
 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 890,  

poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e uwag do projektu planu nie wniesiono. Nie zachodziła wi�c konieczno�� ich rozpatrywania. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały Nr XXXV/188/2010 
Rady Gminy Sorkwity 
z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK TURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE �� DO ZADA� WŁASNYCH GMINY ZWI�ZANE Z MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W CZ �	CI MIEJSCOWO	CI ZYNDAKI, GMINA SORKWITY 

 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz��ci miejscowo�ci Zyndaki, gmina Sorkwity 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nale��cych do zada� własnych gminy. 
 
 

703 

UCHWAŁA Nr XLVI/250/2010 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło Aonego w obr �bie 

Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwanego "Szczecinowo- 2". 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 
ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Stare Juchy 
stanowi, co nast�puje: 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Juchy, uchwalonym uchwał� 
Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia  
30 pa�dziernika 2000 z pó�n. zm., uchwala si� miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
poło�onego w obr�bie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, 
zwany „Szczecinowo-2”, obejmuj�cy działk� oznaczon�  
nr ewid. 81/7 o powierzchni 12,2800 ha, zwany dalej 
planem, składaj�cy si� z ustale� zawartych w niniejszej 
uchwale oraz integralnych cz��ci uchwały: rysunku planu 
w skali 1:2000 stanowi�cego zał�cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. Przedmiot i granice planu okre�lono na podstawie 
uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenu poło�onego w obr�bie 
Szczecinowo (dz. nr ewid. 81/7), gmina Stare Juchy. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 3. 1. Teren obj�ty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi� grunty rolne, 
le�ne klasy IV i V, rowy i nieu�ytki, wytworzone z gleb 
pochodzenia mineralnego i organicznego. 

 
2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele 

nierolnicze i niele�ne nie wymagaj� zgody, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  
poz. 1266 z pó�n. zm.). 
 

§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych 
w ustaleniach planu jest w szczególno�ci przeznaczenie 
terenu pod zabudow� rekreacji indywidualnej. 
 

2. Okre�la si� nast�puj�ce rodzaje lokalnych 
ogranicze� w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, 
dla których wymagania szczególne dla inwestowania 
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i zagospodarowania z nimi zwi�zane s� zawarte 
w ustaleniach planu: 
 
  1) ograniczenia zwi�zane z przebiegiem przez teren linii 

energetycznych, 
 
  2) ograniczenia zwi�zane z wyst�powaniem w granicach 

planu gruntów słabono�nych. 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ML, 
 
  2) tereny zieleni urz�dzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP, 
 
  3) tereny zieleni nieurz�dzonej, naturalnej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZN, 
 
  4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, 
 
  5) tereny wód powierzchniowych �ródl�dowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem WS, 
 
  6) tereny dróg wewn�trznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW, 
 
  7) tereny ci�gów pieszych , oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDX, 
 
  8) parking z zieleni� izolacyjn�, oznaczony na rysunku 

symbolem KS/ZP, 
 
  9) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

oznaczone na rysunku planu symbolem E. 
 

§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania, 
 
  3) przeznaczenie terenów, okre�lone symbolami literowymi, 
 
  4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, 
 
  5) strefa ochronna od linii elektroenergetycznej, 

funkcjonuj�ca do czasu ewentualnej przebudowy tej linii. 
 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 

wymienione w ust�pie 1 pełni� funkcj� informacyjn� lub 
orientacyjn�. 
 

§ 7. Ilekro� w planie jest mowa o: 
 
  1) terenie – nale�y przez to rozumie� teren ograniczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, je�li 
z tre�ci uchwały nie wynika inaczej, 

 
  2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y 

przez to rozumie� granic� usytuowania �ciany 
budynku lub innych obiektów, z pomini�ciem galerii, 
balkonów, tarasów, wykuszy wysuni�tych poza obrys 
budynku mniej ni� 1,0 m oraz elementów wej�� do 
budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych itp.) 

 

  3) powierzchni zabudowy – nale�y przez to rozumie� 
sum� powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich 
zewn�trznym obrysie murów lub obudowy �cian 
przyziemia, a w przypadku nadwiesze�, podcieni 
z podporami, przejazdów – po obrysie wy�szych 
kondygnacji, 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej - nale�y przez to 

rozumie� powierzchni� działki trwale pokryt� 
ro�linno�ci� oraz wodami powierzchniowymi, która 
pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo, nie stanowi�c� nawierzchni dojazdu 
i parkingów trwale i szczelnie utwardzonych, 

 
  5) froncie działki - nale�y przez to rozumie� cz��� działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
si� główny wjazd lub wej�cie na działk�. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia terenu 
 

§ 8. 1. Ustala si� tereny zabudowy rekreacji 
indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML i 8ML. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 

o funkcji rekreacyjnej, planowany w szczególno�ci 
w cz��ci do zabudowy budynkami rekreacji  
tj. przeznaczonymi do okresowego wypoczynku . 
 

§ 9. 1. Ustala si� tereny zieleni urz�dzonej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP 
i 6ZP. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 
o funkcji rekreacyjnej, planowany do zagospodarowania 
zieleni�, obj�ty zakazem realizacji budynków. 

 
§ 10. 1. Ustala si� tereny zieleni nieurz�dzonej, 

naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZN. 
 
2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 

o funkcji ochronnej z zieleni� w stanie naturalnym, obj�ty 
zakazem realizacji zabudowy kubaturowej. 
 

§ 11. 1. Ustala si� tereny lasów, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1ZL. 

 
2. Okre�la si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: las 

istniej�cy, którego granice oznaczono po granicy u�ytku 
gruntowego 
 

§ 12. 1. Ustala si� tereny wód powierzchniowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WP, 2WP 
i 3WP. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 
rowów melioracyjny oraz projektowane stawy 
o charakterze rekreacyjnym. 
 

§ 13. 1. Ustala si� tereny dróg wewn�trznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 
3KDW i 4KDW. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 

słu��cy do obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej 
terenów przyległych i s�siednich. 
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§ 14. 1. Ustala si� tereny ci�gów pieszych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1KDX i 2KDX. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 

słu��cy do rekreacji oraz obsługi komunikacyjnej 
i infrastrukturalnej terenów s�siednich. 

 
§ 15. 1. Ustala si� teren parkingu z zieleni� izolacyjn�, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS/ZP. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 
komunikacyjny, planowany do zagospodarowania 
parkingiem z zieleni� izolacyjn�. 
 

§ 16. 1. Ustala si� tereny infrastruktury technicznej - 
elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1E. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: teren 
zwi�zany z obsług� infrastrukturaln� terenów 
budowlanych, na którym planuje si� lokalizacj� słupowej 
stacji transformatorowej. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz �ce parametrów i wska Bników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
 

§ 17. Ustalenia dla terenów zabudowy rekreacji 
indywidualnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML: 
 
  1) realizacja budynków rekreacji indywidualnej,  

tj. przeznaczonych do okresowego wypoczynku, 
 
  2) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na 
rysunku planu, 

 
  3) wysoko�� budynków do dwóch kondygnacji 

nadziemnych ł�cznie z poddaszem u�ytkowym, w tym 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

 
  4) szeroko�� elewacji budynku rekreacji indywidualnej od 

strony frontu działki: maksimum 15 m, przy 
zachowaniu minimalnej odległo�ci 4 m od granicy 
s�siednich działek budowlanych, 

 
  5) maksymalna wysoko�� kalenicy dachu, mierzona od 

�redniego poziomu terenu przed głównym wej�ciem 
do budynku – 9 m, 

 
  6) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 

wielospadowych z wyra�nie zarysowan� kalenic� 
główn�, o k�cie nachylenia głównych połaci 
dachowych w przedziale 350 ÷ 450, 

 
  7) zalecany układ głównych kalenic dachowych 

w przybli�eniu równoległy do linii rozgraniczaj�cych dróg, 
z których odbywa si� zjazd na poszczególne działki, 

 
  8) dopuszcza si� mo�liwo�� realizacji gara�y jako obiektów 

wolnostoj�cych lub wbudowanych i przybudowanych do 
budynków rekreacji indywidualnej, 

 
  9) na ka�dej działce dopuszcza si� realizacj� jednego 

budynku gospodarczego, słu��cego obsłudze budynku 
rekreacji indywidualnej, przy ograniczeniu jego 
wysoko�ci, mierzonej od �redniego poziomu terenu 
przed głównym wej�ciem do budynku do kalenicy 
dachu – do maksimum 6,0 m i zastosowaniu dachów 

dwuspadowych lub wielospadowych z wyra�nie 
zarysowan� kalenic�, o nachyleniu połaci w przedziale 
od 300 ÷ 450; budynki gospodarcze nale�y lokalizowa� 
kieruj�c si� w miar� mo�liwo�ci zasad� ł�czenia ich na 
granicach przyległych działek budowlanych, 

 
10) realizacja obiektów zwi�zanych z obsług� 

infrastrukturaln� terenów budowlanych i utrzymania 
porz�dku jak: uzbrojenie terenu, miejsca postojowe, 
komunikacja wewn�trzna, kontenery na odpadki stałe itp., 

 
11) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki poło�onej na terenach ML - maksymalny 0,20, 
 
12) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 60% powierzchni działki. 
 
13) w granicach terenu 5ML, zgodnie z kopi� mapy 

glebowo-rolniczej, wyst�puj� grunty wytworzone z gleb 
pochodzenia organicznego – mog� wyst�pi� zło�one 
warunki gruntowe posadowienia budynków. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenów zieleni urz�dzonej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 
3ZP, 4ZP, 5ZP i 6ZP: 
 
  1) zagospodarowanie terenu zieleni� nisk�, �redni� 

i wysok� , 
 
  2) obowi�zuje zakaz lokalizacji budynków, 
 
  3) dopuszcza si� realizacj� obiektów architektury ogrodowej, 

obiektów sportowych i placów zabaw dla dzieci, 
 
  4) teren 3ZP nale�y zagospodarowa� zieleni� izolacyjn�, 

w formie �ywopłotu i/lub szpaleru drzew, oddzielaj�c� 
projektowan� drog� 1KDW i projektowany parking od 
działki s�siedniej, poło�onej poza granicami planu, 

 
  5) w granicach terenów 4ZP, 5ZP i 6ZP dopuszcza si� 

lokalizacj� parkingów przeznaczonych do obsługi tych 
terenów, z tym �e powierzchnia parkingów nie 
powinna przekracza� 20% powierzchni terenu, 

 
  6) obowi�zuje zakaz grodzenia terenu, 
 
  7) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 70% powierzchni terenu, 
 
  8) w granicach terenu 5ZP dopuszcza si� wykonanie 

stawu rekreacyjnego, zajmuj�cego maksymalnie 40% 
powierzchni terenu; realizacja stawu wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 
§ 19. Ustalenia dla terenów zieleni nieurz�dzonej, 

naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZN: 
 
  1) zagospodarowanie terenu zieleni� nisk� i �redni� 

o naturalnym charakterze, 
 
  2) lokalizacja zieleni wysokiej dopuszczona jest poza 

stref� ochronn� od linii elektroenergetycznej, 
 
  3) obowi�zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

z wył�czeniem sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
 
  4) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 90% 

powierzchni terenu. 
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§ 20. Ustalenia dla terenów lasów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1ZL: 
 
  1) zasady zagospodarowania terenu reguluj� odr�bne 

przepisy, w szczególno�ci wynikaj�ce z ustawy o lasach, 
 
  2) obowi�zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

nie zwi�zanych z utrzymaniem terenu. 
 
§ 21. Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych 

�ródl�dowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1WS, 2WS i 3WS: 
 
  1) istniej�cy rów melioracyjny, oznaczony symbolem 

1WS i projektowane zbiorniki wodne w postaci stawów 
rekreacyjnych, oznaczone symbolami 2WS i 3WS, 

 
  2) wykonanie stawów rekreacyjnych wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego, 
 
  3) obowi�zuje zakaz grodzenia zbiorników wodnych, 
 
  4) tereny zbiorników wodnych powinny by� dost�pne do 

celów rekreacyjnych co najmniej dla u�ytkowników 
s�siednich terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, 

 
  5) dopuszcza si� realizacj� maksymalnie jednego 

pomostu na ka�dym ze zbiorników. 
 

§ 22. 1. Ustalenia dla terenów dróg wewn�trznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 
2KDW, 3KDW i 4KDW: 
 
  1) drogi wewn�trzne, przeznaczone do bezpo�redniej 

i po�redniej obsługi terenów przyległych i s�siednich, 
 
  2) projektowane drogi wewn�trzne powinny by� wł�czone 

do dróg gminnych w miejscach oznaczonych na 
rysunku planu, z dopuszczeniem niewielkich korekt na 
etapie dokonywania podziałów geodezyjnych 
i sporz�dzania projektu drogowego, 

 
  3) minimalna szeroko�� pasa drogowego dróg 1KDW, 

2KDW i 3KDW: 10 m, 
 
  4) minimalna szeroko�� pasa drogowego drogi 4KDW: 

7 m, 
 
  5) droga 2KDW zako�czona placem nawrotnym 

o wymiarach minimum 20,0 m na 20,0 m, 
 
  6) droga 4KDW zako�czona placem nawrotnym 

o wymiarach minimum 12,5 m na 12,5 m, 
 
  7) w wyznaczonych pasach drogowych przewiduje si� 

w szczególno�ci realizacj� jezdni o szeroko�ci 
minimum 5 m i chodnika o szeroko�ci minimum 1,5 m; 

 
  8) dopuszcza si� urz�dzenie drogi 4KDW w postaci ci�gu 

pieszo-jezdnego, 
 
  9) w planowanych pasach drogowych dopuszcza si� 

budow� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
 
10) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

budynków w odległo�ci 5 m od granicy projektowanych 
pasów drogowych. 
 
§ 23. Ustalenia dla terenów ci�gów pieszego, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDX i 2KDX: 

 
  1) ci�gi piesze, słu��ce do komunikacji pieszej i rekreacji, 
 
  2) minimalna szeroko�� ci�gu pieszego w liniach 

rozgraniczaj�cych: 5 m, 
 
  3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

w odległo�ci 5 m od linii rozgraniczaj�cej ci�g pieszy, 
 
  4) dopuszcza si� realizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej, wynikaj�cych z potrzeb zaopatrzenia 
terenów przyległych i s�siednich. 

 
§ 24. Ustalenia dla terenu parkingu z zieleni� 

izolacyjn�, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KS/ZP: 
 
  1) parking do obsługi komunikacyjnej terenów s�siednich, 
 
  2) wzdłu� granicy z nieruchomo�ci� s�siedni�, poło�on� 

poza granicami planu, nale�y wykona� ziele� 
izolacyjn� w formie �ywopłotu i/lub szpaleru drzew. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej - 

elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1E: 
 
  1) teren projektowanych urz�dze� elektroenergetycznych 

i przeznaczony do lokalizacji słupowej napowietrznej 
stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� innych sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej pod warunkiem braku kolizji 
z urz�dzeniami elektroenergetycznymi. 

 
§ 26. Ustalenia dotycz�ce podziałów nieruchomo�ci 

dla całego obszaru obj�tego planem: 
 
  1) ka�da z wydzielanych działek musi mie� dost�p do 

drogi publicznej, 
 
  2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej 

z przeznaczeniem pod zabudow� rekreacji 
indywidualnej, w tym zlokalizowanej jednocze�nie na 
terenach 8ML i 1ZN (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 1500 m2, 

 
  3) minimalna szeroko�� frontu działki wydzielanej pod 

zabudow� rekreacji indywidualnej: 20 m, z wyj�tkami 
dopuszczonymi ustaleniami rysunku planu, 

 
  4) wydzielenie terenów: dróg wewn�trznych, ci�gów 

pieszych i infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 
planuje si� po granicy okre�lonej w planie i opisanej 
jako: ”linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 
u�ytkowania”, z dopuszczeniem niewielkiej korekty 
przebiegu linii, wynikaj�cej z opracowanego projektu 
drogowego lub podziału geodezyjnego terenu; 
w przypadku bezpo�redniego s�siedztwa terenów jw. 
dopuszcza si� wł�czenie ich do jednej lub kilku działek 
ewidencyjnych, 

 
  5) wydzielenie terenów wód powierzchniowych planuje 

si� ł�cznie z przyległymi terenami zieleni urz�dzonej, 
 
  6) wydzielenie terenów 3ZP i 1KS/ZP planuje si� jako 

jedna działka ewidencyjna; dopuszcza si� wł�czenie 
tych terenów do działki ewidencyjnej zawieraj�cej 
teren 1KDW, 
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  7) w przypadku zmiany numerów działek ewidencyjnych 
obj�tych planem, odpowiednie ustalenia planu nale�y 
dostosowa� do zmienionej numeracji, co nie wymaga 
przeprowadzania procedury zmiany planu, 

 
  8) dla stwierdzenia zgodno�ci podziału nieruchomo�ci 

z ustaleniami planu, je�eli ustalenia szczegółowe 
zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowi� inaczej, 
nale�y ustali�, czy przewidywane przeznaczenie 
dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy 
istnieje mo�liwo�� zgodnego z planem 
zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 
§ 27. 1. Zabudowa winna skal� i form� harmonizowa� 

z otoczeniem i krajobrazem. 
 

2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów 
budowlanych: cegła, kamie�, drewno, dachówka. 
 

3. Wprowadza si� zakaz stosowania pokry� dachowych 
w kolorze innym ni� w odcieniach czerwieni i br�zu. 
 

4. Lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku 
planu. 

 
5. Forma ogrodze� posesji od strony dróg gminnych 

zlokalizowanych poza granicami planu, dróg 
wewn�trznych 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i ci�gów 
pieszych 1KDX i 2KDX powinna by� ujednolicona pod 
wzgl�dem formy, gabarytów i zastosowanych materiałów. 
Maksymalna wysoko�� ogrodze�: 1,7 m. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

§ 28. 1. Teren obj�ty planem nie jest obj�ty formami 
ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie 
przyrody. 

 
2. Plan przyjmuje w zakresie ochrony przed hałasem 

kwalifikacj� wskazanych w planie terenów zabudowy 
rekreacji indywidualnej i zieleni urz�dzonej, jako terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 
3. Na terenie obj�tym planem obowi�zuje utrzymanie 

wysokich standardów �rodowiska przyrodniczego, 
w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza 
atmosferycznego, gleb. 
 

4. Wprowadza si� obowi�zek docelowego obj�cia 
obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania 
i unieszkodliwiania �cieków, wytwarzanych przez 
u�ytkowników oraz zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa wprowadza zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
�cieków do gruntu i wód. 
 

5. Wprowadza si� zakaz stosowania nieprzetworzonego 
�u�la do ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów. 
 

6. Wprowadza si� zakaz gromadzenia i składowania 
odpadów nie zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci. U�ytkownicy terenów musz� posiada� 

zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych 
np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne. 

 
7. Wprowadza si� obowi�zek obj�cia obszaru planu 

zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz ustalenia dotycz �ce granic 

i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj �cych ochronie 

 
§ 29. 1. Teren obj�ty planem miejscowym nie jest 

obj�ty ochron� konserwatorsk�, nie wyst�puj� na nim 
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej. 

 
2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 

prace budowlane winny by� przerwane, a teren 
udost�pniony do ratowniczych bada� archeologicznych. 

 
3. Na obszarze obj�tym planem miejscowym nie wyst�puj� 

tereny górnicze, oraz zagro�one niebezpiecze�stwem powodzi 
i osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

 
§ 30. 1.  Obsług� komunikacyjn� terenu obj�tego 

planem projektuje si� w oparciu o drogi wewn�trzne: 
1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW, posiadaj�ce wł�czenie do 
dróg gminnych, poło�onych poza obszarem obj�tym 
planem oraz przyległe drogi gminnej. 
 

2. Potrzeby parkingowe nale�y zabezpieczy� poprzez 
realizacj� miejsc postojowych: 
 
  1) na terenach 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML 

i 8ML przyjmuj�c minimum dwa miejsca postojowe (w 
tym w pomieszczeniach gara�owych) na jednej działce 
budowlanej, 

 
  2) na terenie 1KS/ZP, 
 
  3) na terenach 4ZP, 5ZP i 6ZP, na warunkach podanych 

w pkt 5 § 18. 
 

3. Zasilanie w energi� elektryczn� planuje si� z istniej�cych 
i projektowanych urz�dze� elektroenergetycznych, według 
wymogów technicznych dystrybutora energii i eksploatatora 
sieci. W planie zarezerwowano teren, oznaczony symbolem 
1E, pod lokalizacj� słupowej stacji transformatorowej 
i oznaczono postulowan� lokalizacj� projektowanej linii 
elektroenergetycznej SN. W przypadku kolizji projektowanych 
obiektów z urz�dzeniami elektroenergetycznymi nale�y je 
dostosowa� do projektowanego zagospodarowania terenu 
zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. Przebudowa 
dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz 
równie� wykonania odpowiednich obostrze� i uziemie� 
i powinna by� realizowana na warunkach dystrybutora energii 
i eksploatatora urz�dze� elektroenergetycznych. 
 

4. Realizacj� zapotrzebowania na wod� do celów 
bytowo-gospodarczych docelowo przewiduje si� 
z wodoci�gu gminnego, po jego rozbudowie na 
warunkach zarz�dcy sieci. Sie� wodoci�gow� w granicach 
planu nale�y projektowa� w pasach drogowych dróg 
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wewn�trznych oraz ci�gów pieszych. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� wodoci�gowych na terenach 
przeznaczonych pod zabudow� oraz terenach zieleni 
urz�dzonej i nieurz�dzonej. Do czasu budowy sieci 
wodoci�gowej umo�liwiaj�cej zaopatrzenie w wod� terenu 
obj�tego planem, dopuszcza si� realizacj� lokalnych uj�� 
wód podziemnych. 

 
5. Odprowadzanie �cieków bytowo-gospodarczych 

przewiduje si� tymczasowo do szczelnych, ekologicznych 
zbiorników na �cieki, usytuowanych w granicach działek 
budowlanych, z wywozem �cieków do oczyszczalni; 
docelowo odprowadzenie �cieków do kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni �cieków w oparciu o system 
grawitacyjny lub grawitacyjno-tłoczny. Realizacj� sieci 
kanalizacji sanitarnej w granicach planu projektuje si� na 
terenach dróg wewn�trznych i ci�gów pieszych. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� kanalizacji 
sanitarnej na terenach przeznaczonych pod zabudow�. 
oraz terenach zieleni urz�dzonej i nieurz�dzonej. 
 

6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów planuje 
si� powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

 
7. Realizacj� zapotrzebowania na energi� ciepln� 

przewiduje si� z indywidualnych �ródeł ciepła, 
funkcjonuj�cych w oparciu o paliwo ekologiczne (no�niki 
przyjazne �rodowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, 
itp.), spełniaj�cych wymagania okre�lone w przepisach 
szczególnych. Dopuszcza si� ogrzewania kominkowe. 

 
8. Podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej nale�y 

projektowa� zgodnie z warunkami jej zarz�dcy. Linie 
telekomunikacyjne w granicach planu nale�y projektowa� 
jako podziemne z rozprowadzeniem w pasach drogowych 
dróg wewn�trznych i ci�gów pieszych. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej 
na terenach przeznaczonych pod zabudow�. 

 
9. Dopuszcza si� budow� innych ni� wy�ej 

wymienione sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej bez 
konieczno�ci zmiany planu, z wykluczeniem lokalizacji 
stacji bazowych telefonii cyfrowej (komórkowej). 
 

10. Zakłada si�, �e głównym obiektem odbioru, 
gromadzenia i utylizacji odpadów stałych b�dzie gminne 
składowisko odpadów. Tymczasowe gromadzenie 
odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 31. Na terenie obj�tym planem nie wyznacza si� 
obszarów przestrzeni publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz �ce szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci 
obj �tych planem miejscowym 

 
§ 32. Ze wzgl�du na uwzgl�dnienie w planie przebiegu 

granic działek ewidencyjnych oraz ich stanu władania nie 
ustala si� warunków scalania i podziałów nieruchomo�ci. 
Zasady podziału nieruchomo�ci okre�lane s� w § 26. 
 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u Aytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 

§ 33. 1. Obowi�zuje zakaz lokalizacji budynków 
w strefie ochronnej od linii elektroenergetycznej. 
 

2. W zwi�zku z wyst�powaniem w granicach terenu 
obj�tego planem urz�dze� melioracji wodnych 
szczegółowych (rów, ruroci�gi drenarskie), realizacja 
inwestycji dopuszczonych planem wymaga przebudowy 
systemowej sieci drenarskiej w sposób zabezpieczaj�cy 
prawidłowe odwodnienie zmeliorowanych gruntów na 
działce nr 81/7. Na przebudow� urz�dze� melioracyjnych 
nale�y uzyska� pozwolenie wodnoprawne. 

 
3. Pozostałe ograniczenia w zabudowie terenu 

omówiono w rozdziale 3. 
 

Rozdział 11 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 34. O�wietlenie zewn�trzne (np. dróg, budynków) 

nale�y przystosowa� do wygaszania. 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz �ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz �dzania 
i uAytkowania terenów 

 
§ 35. Teren obj�ty planem mo�e by� wykorzystywany 

w sposób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz �ce stawek procentowych 

stanowi �cych podstaw � do okre �lenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

§ 36. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu 
w wysoko�ci 30%. 
 

Rozdział 14 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 37. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Wójtowi Gminy Stare Juchy. 
 

§ 38. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Zbigniew Pahl 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały Nr XLVI/250/2010 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 9 lutego 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XLVI/250/2010 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 9 lutego 2010 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, 

zwany „Szczecinowo-2”, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stare Juchy, uchwalonym uchwał� Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 pa�dziernika 2000 r. z pó�n. zm. 
 

2. W okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
poło�onego w obr�bie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwanego „Szczecinowo-2” (tj. od dnia 14.12.2009 r. do dnia 
13.01.2010 r.) oraz w terminie do dnia 02.02.2010 r., nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie planu. 
 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwany 
„Szczecinowo-2”, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych 
Gminy Stare Juchy, st�d te� nie wyst�pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 
 

704 

UCHWAŁA Nr XLVI/251/2010 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło Aonego  

w obr �bie Dobra Wola, gmina Stare Juchy. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 15 ust. 2, art. 20  
ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy Stare Juchy 
stanowi, co nast�puje: 

 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stare Juchy, uchwalonym uchwał� Nr XXV/84/00 Rady 
Gminy Stare Juchy z dnia 30 pa�dziernika 2000 ze zmian� 
wprowadzon� uchwał� Nr V/24/03 Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 14 marca 2003 roku, uchwala si� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego 
w obr�bie Dobra Wola, gmina Stare Juchy, obejmuj�cy działki 
oznaczone nr ewid. 1, 2 i 3, poło�one w obr�bie 3 – Dobra 
Wola, o ogólnej powierzchni 1,76 ha, zwany dalej planem, 
składaj�cy si� z ustale� zawartych w niniejszej uchwale oraz 
integralnych cz��ci uchwały: rysunku planu w skali 1:1000 
stanowi�cego zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu i sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi�cego zał�cznik 
Nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. Przedmiot i granice planu okre�lono na podstawie 
uchwały Nr XXVI/136/2008 Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 29 wrze�nia 2008 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenu poło�onego w obr�bie Dobra 
Wola, gmina Stare Juchy. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 3. 1. Teren obj�ty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi� grunty rolne 

klasy IV i V (u�ytku gruntowe: RV, ŁIV, PsIV i PsV ) oraz 
drogi (dz. nr 3), o ł�cznej powierzchni 1,76 ha, 
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. 

 
2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele 

nierolnicze i niele�ne nie wymagaj� zgody, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  
poz. 1266 z pó�n. zm.). 
 

§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych 
w ustaleniach planu jest w szczególno�ci przeznaczenie 
terenu pod zabudow� rekreacji indywidualnej. 

 
2. Okre�la si� nast�puj�ce rodzaje lokalnych 

ogranicze� w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, 
dla których wymagania szczególne dla inwestowania 
i zagospodarowania z nimi zwi�zane s� zawarte 
w ustaleniach planu: ograniczenia zwi�zane z poło�eniem 
terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
Ełckiego. 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ML , 
 
  2) teren zieleni urz�dzonej-rekreacyjnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ZP, 
 
  3) teren drogi wewn�trznej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDW. 
 

§ 6. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania – �ci�le okre�lone, 


