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§ 6. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 7. Trac� moc uchwały Nr XVIII(89)2000 Rady Gminy  
w Lelkowie z dnia 18 wrze�nia 2000 r. w sprawie zasad: 
udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego wymiaru godzin 
zaj�� nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach o�wiatowo-
wychowawczych prowadzonych przez gmin� oraz zwalniania 
od obowi�zku realizacji tygodniowego obowi�zkowego 
wymiaru godzin oraz Nr VIII(90)2000 Rady Gminy  
w Lelkowie z dnia 18 wrze�nia 2000 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowi�zkowego wymiaru godzin zaj�� 

nauczycieli prowadz�cych gimnastyk� korekcyjna oraz 
nauczycieli udzielaj�cych uczniom pomocy psychologicznej  
i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gmin� Lelkowo. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego z moc� obowi�zuj�c� od  
1 wrze�nia 2009 r. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr XLVII/348/09 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu w obr �bie Wójtowo gmina Barczewo. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi�zku z art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku Nr 6, poz. 4, Nr 141,  
poz. 1492, z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 roku Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 roku 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 
roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
roku: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 
roku: Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Nr XVII/115/07 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 29 pa�dziernika 2007 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/250/05 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 7 listopada 2005 r. oraz  
po stwierdzeniu zgodno�ci ze „Studium uwarunkowa�  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Barczewo” Rada Miejska w Barczewie uchwala  
zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obr�bie Wójtowa, zwan�  
w dalszej cz��ci uchwały planem obejmuj�cym ustalenia  
i rysunki od 1 do 7 w/w planu miejscowego. 
 

§ 1. Przedmiot i granice zostały okre�lone w uchwale 
Nr XVII/115/07 Rady Miejskiej w  Barczewie z dnia  
29 pa�dziernika 2007 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia  
7 listopada 2005 r. w sprawie przyst�pienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w obr�bie Wójtowo, gminy Barczewo zwanego 
dalej planem. 
 

2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� planu, stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 

 
  2) rysunków planu w skali 1:1000, stanowi�ce zał�czniki 

od nr 1 do 7 do niniejszej uchwały, 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu wraz ze zbiorem ich kopii, stanowi�cy 
zał�cznik nr 8 do niniejszej uchwały, 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania stanowi�cy zał�cznik 
nr 9 do niniejszej uchwały, 

 
  5) stwierdzenia zgodno�ci planu ze studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Barczewo, zał�cznik nr 10. 

 
3. Ustalenia planu obowi�zuj� na obszarach 

wyznaczonych granicami opracowania planów, które 
zostały okre�lone na rysunkach planu. 
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne dotycz �ce całego  

obszaru obj �tego planem 
  

§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 
graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy 
i okre�lony: 
 
  1) granice opracowania planu, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania - �ci�le 
okre�lone, 

 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  4) obowi�zuj�ce linie zabudowy. 
 

2. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� graficznych 
na rysunku planu, mog�cych ulec zmianie na 
nast�puj�cych warunkach: 
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  1) linie podziału wewn�trznego orientacyjne mog� ulec 
zmianie w uzasadnionych przypadkach, 

 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

zagospodarowania orientacyjne mog� ulec zmianie w 
uzasadnionych przypadkach. Przesuni�cie linii nie 
mo�e by� wi�ksze ni� ±5,0 m. 

 
§ 3. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych 

symboli i oznacze�: 
Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
 
  1) uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Miejskiej Barczewo, 
 
  2) rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 

planu na mapie w skali 1:1000 stanowi�cy kolejny 
zał�cznik do niniejszej uchwały, 

 
  3) usługach nieuci��liwych – nale�y przez to rozumie�, 

�e s� to przedsi�wzi�cia, które nie mog� znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
odr�bnych, oraz których uci��liwo�� nie mo�e 
wykracza� poza teren lokalizacji działki, do której 
inwestor posiada tytuł prawny, 

 
  4) liniach rozgraniczaj�cych – nale�y przez to rozumie� 

lini� dziel�c� tereny o ró�nym przeznaczeniu i o ró�nych 
funkcjach lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 

 
  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� �e �aden element budynku nie mo�e 
przekracza� tej linii w parterze z mo�liwo�ci� cofni�cia 
budynku w gł�b działki, 

 
  6) obowi�zuj�ca linia zabudowy – jak wy�ej lecz bez 

mo�liwo�ci cofni�cia w gł�b działki, 
 
  7) zieleni urz�dzonej - nale�y przez to rozumie� 

zró�nicowan� gatunkowo ziele� wysok� i nisk� o 
charakterze ozdobnym w formie liniowej lub grupowej, 

 
§ 4. Na obszarze opracowania ustala si� nast�puj�ce 

przeznaczenie terenów funkcjonalnych oznaczonych  
odpowiednimi symbolami i wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj�cymi zgodnie z rysunkami planu 
 

1. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN, 
 
  2) tereny usług nieuci��liwych oznaczone na rys. planu 

symbolem U, 
 
  3) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US, 
 
  4) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS, 
 
  5) tereny ulic publicznych oznaczone symbolami KDL, KDD, 
 
  6) tereny ulic wewn�trznych oznaczone symbolami KDW, 
 
  7) tereny trafostacji oznaczone symbolem E, 
 
  8) teren przepompowni oznaczony symbolem NO, 
 
  9) tereny zieleni urz�dzonej oznaczone symbolem ZU. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce oznacze� na rysunku planu. 
 

1. Skala rysunku planu okre�lona w formie liczbowej  
i liniowej. 
 

2. Granice terenów obj�tych planem. 
 

3. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania: 
 
  1) �ci�le okre�lone – oznaczone lini� ci�gł�, 
 
  2) orientacyjne – oznaczone lini� przerywan�, 
 

4. Linie podziału wewn�trznego. 
 

5. Oznaczenia terenów składaj�cych si� z liter, liczb i 
liter które oznaczaj�: 
 
  1) Oznaczenia literowe (A,B) symbole jednostek 

strukturalnych obowi�zuj�cego planu do którego 
wprowadza si� zmiany, 

 
  2) Kolejne porz�dkowe nr zał�czników do uchwały o 

przyst�pieniu do zmian w planie obr�bu Wójtowa, 
 
  3) Symbole przeznaczenia - oznaczenia literowe jak w § 4, 
 

6. Nieprzekraczalna linia zabudowy. 
 

7. Linie zabudowy obowi�zuj�ce, 
 

8. Linie rozgraniczaj�ce ulic oraz ich klasyfikacja  
i parametry techniczne. 
 

§ 6. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�ce: 
 

1. Granice opracowania terenów obj�tych planem. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nych przeznaczeniach 
lub ró�nych zasadach zagospodarowania �ci�le okre�lone. 
 

3. Linie zabudowy nieprzekraczalne. 
 

4. Linie zabudowy obowi�zuj�ce. 
 

5. Linie rozgraniczaj�ce ulic oraz ich klasyfikacja i 
parametry techniczne. 
 

§ 7. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom: 
 

1. Warunki i zasady podziału wewn�trznego zgodnie  
z  § 2 ust. 2. 
 

§ 8. Nast�puj�ce oznaczenia stanowi� tre�� 
informacyjn� planu: 
 

1. Oznaczenia literowe A, B oznaczaj�ce symbole 
jednostek strukturalnych obowi�zuj�cego planu do 
którego wprowadza si� zmiany. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego. 
 
Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie 

 
1. Dopuszcza si�: 
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  1) realizacj� niezb�dnych urz�dze� technicznych jak: 
stacje trafo, przepompownie itp. o ile nie koliduj� z 
funkcj� podstawow�; 

 
2. Zakazuje si�: 

 
  2) lokalizacji masztów telefonii komórkowej oraz innych 

urz�dze� radiokomunikacyjnych; 
 
  3) lokalizacji tymczasowych obiektów gospodarczych; 
 

3. Pozostałe ustalenia zawarte s� w § 13 ustale� 
ogólnych oraz w ustaleniach szczegółowych. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. Nakazuje si�: 
 
  1) ograniczy� uci��liwo�� obiektów w granicach terenu 

do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
 
  2) poziom hałasu obowi�zuj�cego nie mo�e wykracza� 

poza warto�ci progowe ustalone przepisami odr�bnymi, 
 

2. Zakazuje si�: 
 
  1) lokalizacji obiektów i funkcji uci��liwych mog�cych 

pogorszy� stan �rodowiska. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków: 
W s�siedztwie terenów przeznaczonych pod zabudow� 
okre�lonych funkcji mog� znajdowa� si� stanowiska 
archeologiczne. 
W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne na 
etapie realizacji ustale� planu, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi dotycz�cymi ochrony zabytków, nale�y 
niezwłocznie powiadomi� organy urz�du ochrony 
zabytków oraz przeprowadzi� przed inwestycyjne badania 
sonda�owo-rozpoznawcze. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 
 

1. Tablice i urz�dzenia reklamowe mog� by� 
realizowane wył�cznie poza granicami pasów drogowych. 
 

§ 13. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
 

1. Tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej (MN) 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu chyba, �e ustalenia 
szczegółowe stanowi� inaczej: 
 
  1) Zabudow� kształtowa� jako wolnostoj�c�, budynki 

parterowe z poddaszem u�ytkowym i maksymalnym 
wyniesieniem poziomu parteru do 0,45 m ponad 
otaczaj�cy teren w najwy�szym jego punkcie w 
obrysie budynku; 

 
  2) Dachy wysokie, o nachyleniu połaci od 35º do 45º 

i kryciu dachówk� ceramiczn�, w odcieniu czerwieni 
lub br�zu lub materiałem o zbli�onych walorach 
estetycznych, w kolorze tradycyjnej dachówki; 

 
  3) Dopuszcza si� budynki parterowe z dachami  

o nachyleniu połaci od 25° do 35°; 

 
  4) Na pojedynczej działce zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej dopuszcza si� budow� wył�cznie 
jednego domu mieszkalnego oraz gara�u lub budynku 
gospodarczego, przy czym ł�czna powierzchnia 
zabudowy nie mo�e przekracza� 25% powierzchni 
działki; 

 
  5) wielko�� projektowanych działek zabudowy 

mieszkalnej wolnostoj�cej nie mo�e by� mniejsza ni� 
1000 m2 oraz szeroko�� frontu działek min 25,0 m, dla 
zabudowy szeregowej nie mniejsza ni� 300 m2  
i szeroko�� frontu działki min. 8,00 m; 

 
  6) dopuszcza si� ł�czenie działek dla poprawy 

zagospodarowania terenu; 
 
  7) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 60% powierzchni działki dla zabudowy 
wolnostoj�cej i 40% dla zabudowy szeregowej; 

 
  8) dopuszcza si� lokalizacj� budynków gara�owych lub 

gospodarczych na granicy dwóch działek s�siednich 
lub wolnostoj�cych, zgodnie z projektowan� lini� 
zabudowy pod warunkiem zapewnienia dojazdu z ulic 
publicznych lub wewn�trznych. Architektura w/w 
budynków powinna nawi�zywa� do cech budynków 
mieszkalnych z wysokim dachem i identycznym 
pokryciem. Wysoko�� max 2,5 m licz�c od poziomu 
gruntu do okapu; 

 
  9) zakazuje si� stosowania ogrodze� pełnych, oraz  

z elementów prefabrykowanych, �elbetowych. 
Maksymalna wysoko�� ogrodzenia od strony ulicy do 
1,60 m, preferuje si� ogrodzenia z �ywopłotu; 

 
10) nakazuje si� zabezpieczy� miejsca parkingowe na 

terenie własnych działek w ilo�ci 2 miejsca parkingowe 
na mieszkanie; 

 
11) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj�cej ulic; 
 
12) kierunek kalenicy budynków równoległy do ulic,  

z których działki maj� dojazd chyba �e ustalenia 
szczegółowe stanowi� inaczej; 

 
13) w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej dopuszcza 

si� o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi� inaczej 
działalno�� usługow� nieuci��liw� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi. 

 
§ 14. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 

warunków scalania i ł�czenia oraz podziału nieruchomo�ci: 
Na terenie opracowania nie przewiduje si� scalania i 
nowego podziału działek budowlanych. 
 

§ 15. Ustalenia dotycz�ce modernizacji rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

1. W zakresie komunikacji ustala si�: 
 
  1) szeroko�� pasa drogowego w liniach rozgraniczaj�cych 

dla dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
KDw – 6,0 – 10,0 jak na rysunkach planu, 
KD – 10,0 m , 12,0 m 
KL – 15,0 m 
Przebieg w/w dróg i ulic przedstawiono na rysunkach 
planu. 
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  2) zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenach 
poszczególnych u�ytkowników nie mniej ni�: 

 
- zabudowa usługowa 3 miejsca na 100 m² 

powierzchni u�ytkowej, 
- zabudowa mieszkalna jednorodzinna – 2 miejsca 

parkingowe na jedno mieszkanie, 
- obiekty hotelowe – minimum 9 miejsc na 100 m² 

powierzchni u�ytkowej oraz 1 miejsce na pokój 
hotelowy. 

 
Pozostałe wska�niki s� uj�te w ustaleniach 
szczegółowych do poszczególnych funkcji. 
 

2. W zakresie gospodarki wodnej ustala si�: 
 
  1) zaopatrzenie w wod� z uj�cia w Olsztynie lub 

Barczewie za po�rednictwem istniej�cej lub 
zaprojektowanej sieci Nikielkowo-Wójtowo-Kaplityny-
Barczewo. sie� rozprowadzaj�c� lokalizowa�  
w ulicach zachowuj�c normatywn� odległo�� od 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz innych sieci, 

  2) sie� wodoci�gowa powinna spełnia� wymagania 
okre�lone w przepisach o ochronie przeciwpo�arowej, 

  3) rezerwuje si� miejsce na sie� wodoci�gow� w pasach 
drogowych pod chodnikami ulic. 

 
3. W zakresie gospodarki �ciekowej ustala si�: 

 
  1) nakaz odprowadzania �cieków z terenów zabudowy 

do oczyszczalni �cieków poprzez sie� kanalizacji 
sanitarnej, chyba �e ustalenia szczegółowe stanowi� 
inaczej; 

 
  2) na terenach płaskich i obni�onych w stosunku do 

istniej�cego głównego kolektora projektowa� 
kanalizacj� ci�nieniow� na bazie lokalnych studzienek 
pompowych lub grawitacyjn� z systemem 
przepompowni; 

 
  3) rezerwuje si� miejsce na sie� kanalizacyjn� w pasach 

drogowych ulic; 
 
  4) zagospodarowanie terenów działek budowlanych na 

etapie projektu budowlanego nale�y uzgodni� z 
Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Olsztynie. 

 
4. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala si�: 

 
  1) nakaz odprowadzania wód opadowych z terenów 

zabudowy przy pomocy kanalizacji deszczowej. Do 
czasu wybudowania kolektorów deszczowych, 
przewidzie� odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

 
  2) kanalizacj� deszczow� lokalizowa� w ulicach jako ich 

odwodnienie, 
 
  3) zaleca si� kanalizacj� deszczow� wykona� równocze�nie 

z kanalizacj� sanitarn�, wodoci�gow� i ulicami, 
 
  4) na głównych kolektorach kanalizacji deszczowej montowa� 

odpowiednie odstojniki i piaskowniki celem ochrony wód 
powierzchniowych przed zanieczyszczeniami; 

 
  5) rezerwuje si� miejsce na sie� deszczow� w pasach 

drogowych ulic. 
 

5. W zakresie zasilania w energi� elektryczn�: 

 
  1) Ustala si�: 

 
a) linie SN koliduj�ce z przyszł� zabudow� 

przewidzie� do przebudowy na koszt inwestora. W 
miejsce zlikwidowanych odcinków linii SN 
napowietrznej przewidzie� powi�zania lini� 
kablow�, 

b) przy projektowaniu tras linii kablowych �redniego i 
niskiego napi�cia przeprowadzi� linie najkrótszymi 
trasami, wzdłu� dróg, ulic i chodników, w pasach 
zieleni. Unika� nadmiernej liczby skrzy�owa� i zbli�e� 
z obiektami podziemnymi, kolektorami sanitarnymi, 
gazoci�gami, kablami telekomunikacyjnymi oraz 
obiektami naziemnymi: słupami, drzewami i 
budynkami. 

 
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

 
  1) Nakazuje si�: 

 
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej zgodnie z 

warunkami technicznymi, ekonomicznymi 
okre�lonymi przez dysponenta sieci; 

b) skrzy�owanie sieci z drogami wykona� metod� nie 
powoduj�c� konieczno�ci zamkni�cia ruchu 
drogowego, 

c) rezerwuje si� miejsce pod sie� gazow� w pasach 
drogowych pod chodnikami ulic. 

 
7. W zakresie telekomunikacji 

Zapewni� ł�czno�� telekomunikacyjn� zgodnie z 
warunkami odpowiednich dysponentów sieci. 
 

8. Uwaga dotycz�ca zasad budowy infrastruktury: 
wszystkie istniej�ce sieci infrastruktury technicznej 
koliduj�ce z projektowanymi działkami budowlanymi, 
nale�y przeło�y� w ulice. 

 
9. W zakresie gospodarki odpadami i gospodarki cieplnej 

 
  1) Nakazuje si�: 
 

a) gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na 
poszczególnych działkach z zapewnienie ich 
usuwania stosownie do przepisów odr�bnych, 

 
  2) Zaleca si�: 

 
a) do ogrzewania mieszka� stosowanie paliw 

ekologicznych jak: elektryczno��, gaz, olej opałowy, 
 
  3) Wywóz �cieków ze zbiorników bezodpływowych 

winien by� udokumentowany. 
 

§ 16. Ustalenia dotycz�ce sposobów tymczasowego 
zagospodarowania 
 

1. Zakazuje si�: 
 
  a) na terenach projektowanych funkcji lokalizacji 

obiektów trwałych nie zwi�zanych z projektowan� 
funkcj�; 

 
2. Dopuszcza si�: 

 
  a) do czasu zainwestowania projektowanych funkcji 

zainwestowanie dotychczasowe, 
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Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj �cymi 

 
§ 17. Wyznacza si� tereny oznaczone kolejnymi 

symbolami o przeznaczeniu i ustaleniach jak ni�ej: 
A4MN – teren projektowanej zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej wolnostoj�cej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, 
 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem 
i kolorem, 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym jego 
punkcie w obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki. 
 

3. Wielko�� działek minimum 1200 m². 
 

4. Szeroko�� frontu działek min. 30,0 m. 
 

5. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki. 
 

6. Zachowa� w maksymalnym stopniu istniej�cy 
drzewostan. 
 

7. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

8. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

9. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m, 
 

10. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

11. Dojazd do działek wył�cznie z ulicy dojazdowej. 
 

12. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 5 pkt 2. 
 

13. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej drogi dojazdowej jak na rysunku planu, 
 
A5U, MN – tereny zabudowy usługowej nieuci��liwej typu 
administracja, hotelarstwo, gastronomia itp. Z 
dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� zabudowy dwie kondygnacje naziemne  

w tym u�ytkowe poddasze. 
 

  2) dachy wielospadowe, symetryczne o k�cie nachylenia 
połaci od 35° do 45° kryte dachówk � ceramiczn�  
w odcieniu czerwieni lub br�zu lub materiałem  
o zbli�onych walorach estetycznych w kolorze 
naturalnej dachówki; 

 
  3) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziomem terenu w najwy�szym jego 
punkcie w obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni terenu. 

 
3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 30% 

powierzchni terenu. 
 

4. Funkcja mieszkalna mo�e by� wbudowana w obiekt 
usługowy lub by� zlokalizowana jako samodzielny obiekt. 
 

5. Usytuowanie budynków w taki sposób �eby 
przynajmniej jedna elewacja była równoległa do ulicy lokalnej. 
 

6. Zabudowa wymaga zastosowania biernych 
zabezpiecze� akustycznych, doprowadzaj�cych poziom 
hałasu i wibracji do poziomu okre�lonego przez przepisy 
odr�bne. 
 

7. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 
 

8. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla funkcji mieszkalnej: 
 
  - 8,0 m od linii rozgraniczaj�cej ulicy lokalnej oraz  

40,0 m od linii rozgraniczaj�cych terenu, od strony 
drogi krajowej nr 16 (jak na rysunku planu). 

 
9. Max wysoko�� ogrodzenia 1,60 m. 

 
10. Dost�pno�� komunikacyjna do terenu z ulicy lokalnej. 

 
A5KS  – tereny komunikacji (rezerwa terenu na potrzeby 
budowy przejazdu pod drog� krajow� nr 16). 
 
B1MN – teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej 
wolnostoj�cej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°; 
 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem  
i kolorem, 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym punkcie w 
obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki. 
 

3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki. 
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4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

6. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m. 
 

7. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

8. Dojazd do działek z ulicy dojazdowych KD i 
lokalnych KDL. 
 

9. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 13 pkt 8. 
 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii 
rozgraniczaj�cych ulic wewn�trznych i dojazdowych  
i 8,0 m od ulic lokalnych. 
 
B1ZU – teren zieleni urz�dzonej z mo�liwo�ci� urz�dzania 
oczka wodnego 
 
B1US – teren sportu i rekreacji z zakazem zabudowy 
  - dost�pno�� terenu z ulic dojazdowych. 
 
B1WS – teren rowu melioracyjnego – adaptowany, 
 
B1Kp  – tereny przepompowni �cieków (rejon lokalizacji). 
 
B1aMN* – teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej 
wolnostoj�cej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45° 
 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem, 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym punkcie w 
obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki. 
 

3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki. 
 

4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych, 
 

6. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m. 
 
7. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 

mie� jednakowy spadek. 
 
8. Dojazd do działek z ulic dojazdowych. 

 
9. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 

ogólnych § 13 pkt 8. 
 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii 
rozgraniczaj�cych ulic dojazdowych 
 
B2MN - teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej 
wolnostoj�cej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
  
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°. 
 
  3) dach dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem, 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym punkcie w 
obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki. 
 

3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki. 
 

4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

6. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m. 
 

7. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

8. Dojazd do działek z ulic dojazdowych i wewn�trznych. 
 

9. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 13 pkt 8. 
 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulic dojazdowych i wewn�trznych i 8,0 m 
od ulicy lokalnej. 
 

11. Odprowadzenie �cieków do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Dopuszcza si� rozwi�zania czasowe oparte o 
zbiorniki bezodpływowe do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym 
terminie obowi�zuje przył�czenie w/w zabudowy do sieci 
kanalizacyjnej. 
 

12. Do czasu wybudowania sieci wodoci�gowej 
dopuszcza si� wykonanie i eksploatowanie studni na 
własnej działce. 
 
B2E – teren trafostacji. 
 
B3MN – teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej 
wolnostoj�cej i szeregowej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
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1. Wymagane parametry budynków wolnostoj�cych i 

szeregowych: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°; 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem 
i kolorem, 

  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy ni� 
45 cm nad poziom terenu w najwy�szym jego punkcie, 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki dla zabudowy wolnostoj�cej. 
 

3. Szeroko�� frontu działek zabudowy szeregowej  
min. 8,0 m. 
 

4. Szeroko�� frontu działek zabudowy wolnostoj�cej 
min. 25,0 m. 
 

5. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki dla zabudowy wolnostoj�cej. 
 

6. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

7. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

8. Wysoko�� ogrodzenia od frontu działki max 1,60 m. 
 

9. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

10. Dojazd do działek z ulic dojazdowych wewn�trznej 
KDW. 
 

11. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 13 pkt 8. 
 

12. Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulic dojazdowych i wewn�trznej i 10,0 m 
od ulicy zbiorczej 
 
B6MN, B6MN-1  - tereny zabudowy mieszkalnej, 
jednorodzinnej wolnostoj�cej 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

 
1. Wymagane parametry budynków: 

 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem, 

  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 
ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym jego 
punkcie. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki. 
 

3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki. 

 
4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 

jak na rysunku planu. 
 

5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

6. Wysoko�� ogrodzenia od frontu działki max 1,60 m. 
 

7. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

8. Dojazd do działek wył�cznie z ulic wewn�trznych. 
 

9. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 13 pkt 8. 
 

10. Nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulic wewn�trznych 10,0 m i lokalnej jak 
na rysunku planu. 
 

11. Na terenie oznaczonym symbolem B6MN-1 
dopuszcza si� lokalizacj� zabudowy po przeniesieniu 
cieku wodnego w nowy korytarz na terenie oznaczonym 
symbolem B6ZU, WS. 
 

12. Obowi�zuje zakaz zmiany stosunków wodnych 
oraz makroniwelacji terenu. 
 
B6ZU – tereny zieleni urz�dzonej przeznaczone na 
polepszenie warunków zabudowy s�siednich działek. 
Obowi�zuje zakaz wnoszenia zabudowy. 
 
B6ZU, WS – teren zieleni urz�dzonej z oczkiem wodnym. 
 

1. Zakazuje si� wznoszenia budynków i budowli. 
 
2. Zakazuje si� zmiany stosunków wodnych. 

 
3. Zakazuje si� makroniwelacji terenu. 

 
B6ZU – teren zieleni urz�dzeniowej w strefie ochronnej od 
linii energetycznej SN 110 KV. 
 

1. Zakazuje si� wznoszenia budynków i budowli. 
 
2. Dopuszcza si� u�ytkowanie rolnicze lub ogrodnicze. 

 
B6Kp  – teren przepompowni �cieków – adaptowany. 
 
B7MN – teren projektowanej zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte dachówk� 

ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu b�d� 
materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i kolorem, 

  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 
ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym punkcie w 
obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy ł�cznie z gara�ami max. 

25% powierzchni działki. 
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3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki. 
 

4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

6. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m. 
 

7. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

8. Dojazd do działek z ulic dojazdowych i wewn�trznych. 
 

9. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 13 pkt 8. 
 

10. Nieprzekraczalne linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej ulic dojazdowych i wewn�trznych i 8,0 m 
od ulicy lokalnej oraz 130,0 m od drogi krajowej nr 16 (jak 
na rysunku planu). 
 
B7U – tereny zabudowy usługowej nieuci��liwej. 
Ustala si� nast�puj�ce warunki i zasady zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
 

1. Wymagane parametry budynków: 
 
  1) wysoko�� budynków dwie kondygnacje w tym 

u�ytkowe poddasze, 
 
  2) k�t nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, 
 
  3) dachy dwu lub wielospadowe symetryczne kryte 

dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni lub br�zu 
b�d� materiałem o zbli�onym do niej wygl�dem i 
kolorem, 

 
  4) poziom rz�dnej parteru budynku nie mo�e by� wy�szy 

ni� 45 cm nad poziom terenu w najwy�szym punkcie w 
obrysie budynku. 

 
2. Powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni działki. 

 
3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 30% 

powierzchni działki budowlanej. 
 

4. Układ głównej kalenicy równoległy do linii zabudowy 
jak na rysunku planu. 
 

5. Wprowadza si� zakaz wykonywania ogrodze� 
pełnych i z �elbetowych elementów prefabrykowanych. 
 

6. Max. wysoko�� ogrodzenia od frontu działki 1,60 m. 
 

7. Główne połacie dachów na jednym obiekcie musz� 
mie� jednakowy spadek. 
 

8. Dojazd do działek z ulic dojazdowych i wewn�trznych. 
 

9. Przewidzie� miejsca parkingowe na własnej działce 
w ilo�ci 1 miejsce na 10 m² powierzchni usługowej. 
 

10. Zasady lokalizacji gara�y jak w ustaleniach 
ogólnych § 13 pkt 8. 

 
11. Nieprzekraczalna linia zabudowy jak na  

rysunku planu. 
 

12. Do czasu wybudowania sieci wodoci�gowej 
dopuszcza si� wykonanie i eksploatowanie studni na 
własnej działce. 
 

§ 18. Wyznacza si� tereny pod komunikacj� o 
ustaleniach jak ni�ej: 
 
KDL  – ulice lokalne o parametrach technicznych jak ni�ej 
 
  - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 15,0 m 
  - szeroko�� jezdni 7,0 m, 
  - obustronne chodniki. 
 
KDD - ulice dojazdowe o parametrach technicznych jak ni�ej: 
 
  - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10,0 – 12,0 m 
  - szeroko�� jezdni 6,0 m, 
  - obustronne chodniki. 
 
KDW - ulice dojazdowe wewn�trzne o parametrach 
technicznych jak ni�ej: 
 
  - szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10,0 m, 

dopuszcza si� szeroko�� 6,0 m w wypadku dojazdu do 
pojedynczej działki; 

  - szeroko�� jezdni 6,0 – 10,0 m. 
 

Rozdział III 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 19. Wysoko�� stawek procentowych 

 
1. Ustala si� stawki procentowe w wysoko�ci 30% dla 

terenów oznaczonych symbolami  B1MN, B1aMN,* 
B2MN, B3MN, A4MN, B5U,MN, B6MN, B6MN-1, B6MN-2, 
B6MN-3, B7MN, B7U. 
 

2. Dla pozostałych przeznacze� stawki nie maj� 
zastosowania. 
 

§ 20. Trac� moc ustalenia i rysunek miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w obr�bie Wójtowa zatwierdzone uchwał� Nr XLI/250/05 
Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 listopada 2005 r. 
ogłoszone w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 10, poz. 283 z dnia  
13 stycznia 2006 r. odnosz�ce si� do terenu obj�tego 
planem w granicach zgodnie z zał�cznikami graficznymi 
od nr 1 do 7 do niniejszej uchwały. 
 

§ 21. Oryginał planu przechowywany jest w Urz�dzie 
Miasta w Barczewie. Zainteresowani maj� prawo wgl�du 
do planu oraz zasi�gania informacji. 
 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Barczewa. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Bogusław Matłoka 

 
   
* Rozstrzygniecie nadzorcze PN.0911-31/10 z dnia 5 lutego 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 1 
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Zał�cznik graficzny Nr 1a 
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Zał�cznik graficzny Nr 2 
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Zał�cznik graficzny Nr 3 
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Zał�cznik graficzny Nr 4 
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Zał�cznik graficzny Nr 5 
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Zał�cznik graficzny Nr 6 
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Zał�cznik graficzny Nr 7 
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Zał�cznik nr 8 
do uchwały Nr XLVII/348/09 
Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIACIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OBR ABIE WÓJTOWO GMINA BARCZEWO 
na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z pó�n, zm.) Rada Miejska w Barczewie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag w projekcie planu, wniesionych do projektu planu: 
 
UWAGI DO WYŁOBONEGO PLANU W TERMINACH od 17.08.2009 r. do 07.09.2009 r. 
 

Lp. Oznaczenie nieruchomo�ci, 
której dotyczy uwaga 

Przeznaczenie  
w planie 

Tre�� uwagi 
Rozstrzygni�cie uwagi 

Uwaga uwzgl�dniona 
Uwaga 

nieuwzgl�dniona 
1 2 3 4 5 6 

1. 10/284, 10/297, 10/294 
B6MN 

B6ZU,WS 
B6Kp 

Nie zgadza si� na zmian� przeznaczenia 
cz��ci terenów przeznaczonych w 

obowi�zuj�cym planie na sport i rekreacj� 
pod zabudow� mieszkaln� jednorodzinn�. 

Wła�ciciel terenów przyległych oznaczonych 
w obowi�zuj�cym planie symbolami B48MN, 

B49MN, B47U obawia si�, �e po zmianie 
przeznaczenia terenu zaistnieje 

niebezpiecze�stwo naruszenia stosunków 
wodnych i zalania cz��ci działek 

- Nieuwzgl�dniona 

2 

245/71 
245/72 
245/73 
245/74 
245/77 

B7U Nie zgadza si� na przeznaczenie działek 
pod zabudow� usługow� - Nieuwzgl�dniona 

3 331/26 
331/27 

B6MN, 
B6ZU,WS, 

B6Kp 

Uwaga dotyczy uwzgl�dnienia w planie 
nowych działek nie obj�tych Uchwał� Rady 

Gminy o przyst�pieniu do opracowania 
mpzp Wójtowa. 

- Nieuwzgl�dniona 

4 
10/288 

 

B6MN, 
B6ZU,WS, 

B6Kp 

Nie zgadza si� na zmian� przeznaczenia 
cz��ci terenów przeznaczonych w 

obowi�zuj�cym planie na sport i rekreacj� 
pod zabudow� mieszkaln� jednorodzinn�. 

Wła�ciciel s�siedniego terenu oznaczonego 
w obowi�zuj�cym planie symbolem 10/288 
obawia si� �e po zmianie przeznaczenia 

terenu wyst�pi� negatywne skutki dla 
przyległych terenów wynikaj�cych z 

naruszenia stosunków wodnych 

- Nieuwzgl�dniona 

5 10/298 
B6MN, 

B6ZU,WS 
B6Kp 

Nie zgadza si� na zmian� przeznaczenia 
cz��ci terenów przeznaczonych w 

obowi�zuj�cym planie na sport i rekreacj� 
pod zabudow� mieszkaln� jednorodzinn�. 
Wła�ciciel działki 10/298 obawia si� �e po 
zmianie przeznaczenia terenu zaistnieje 

niebezpiecze�stwo naruszenia stosunków 
wodnych i zalania działki 

- Nieuwzgl�dniona 

 
Uwaga: 
Integraln� cz��ci� rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu s� zał�czone uwagi i odpowiedzi na wy�ej 
wymienione uwagi. 
 

Zał�cznik nr 9 
do uchwały Nr XLVII/348/09 
Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji i finansowania gmi nnych inwestycji z zakresu infrastruktury techniczn ej 

 
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 pó�n. zm.) sposób realizacji 
 i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nale��cych do zada� własnych Gminy 
rozstrzyga si� nast�puj�co: 
 

1. Sposoby finansowania i realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych  

do zada� własnych Gminy zostały ustalone w n/w 
uchwałach Rady Gminy: 
 
  a) Uchwała Nr XII/92/03 Rady Miejskiej w Barczewie  

z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie programu 
gospodarczego w zakresie rozwoju urz�dze� 
wodoci�gowych. 
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  b) Uchwała Nr XII/93/03 Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych. 

 
  c) Uchwała Nr XXIV/154/04 Rady Miejskiej w Barczewie  

z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych b�d�cych  
w posiadaniu Zakładu Wodoci�gów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. W Barczewie. 

 
  d) Uchwała Nr XXV/159/04 Rady Miejskiej w Barczewie  

z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie programu 
gospodarczego w zakresie rozwoju urz�dze� 
kanalizacyjnych. 

 
  e) Uchwała Nr VI/45/07 z dnia 19 lutego 2007 r. - zmiana 

uchwały Nr XXV/160/04 Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyj�cia  
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo na lata 
2004 -2006. 

 
2. Do przewidzianych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obr�bie 
Wójtowo gmina Barczewo zada� własnych gminy  
z zakresu infrastruktury technicznej nale��: 
 
  a) rozbudowa sieci wodoci�gowej, 
  b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
  c) budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
  d) budowa ulic publicznych i dróg, które na podstawie 

odr�bnych uchwał Rady Miejskiej zostan� zaliczone 
do dróg gminnych, 

 
3. Inwestycje realizowane przez gmin� b�d� 

finansowane z nast�puj�cych �ródeł: 
 
  a) �rodki własne bud�etu Gminy, 
 
  b) �rodki funduszy ochrony �rodowiska, 
 
  c) �rodki UE i bud�etu pa�stwa pozyskiwane w ramach 

unijnych programów pomocowych, 
 
  d) �rodki innych instytucji i i programów krajowych  

i mi�dzynarodowych, 
 
  e) kredyty i po�yczki, o ile inne �ródła oka�� si� nie 

wystarczaj�ce, a Rada Miejska wyrazi zgod� na tak� 
form� finansowania. 

 
4. Po�rednim �ródłem finansowania lub refinansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej b�d�: 
 
  a) opłaty pobierane przez Gmin� od wła�cicieli 

nieruchomo�ci na podstawie § 19 niniejszej uchwały, 
 
  b) opłaty adiacenckie wnoszone przez wła�cicieli 

nieruchomo�ci po stworzeniu przez gmin� warunków 
do korzystania z urz�dze� infrastruktury technicznej, w 
tym ulic i dróg z ich wyposa�eniem. 

 
5. Stawki procentowe opłat, o których mowa w punkcie 

4 a) ustalone zostały w rozdziale III § 19 niniejszej 
uchwały. 

 
 

Zał�cznik nr 10 
do uchwały Nr XLVII/348/09 
Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Dotyczy: stwierdzenia zgodno�ci miejscowego planu ze studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Barczewo w zwi�zku z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.). 

 
Stwierdzam zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obr�bie Wójtowa gmina Barczewo ze 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Barczewo, zatwierdzonym uchwał�  
Nr XLIV/345/2001 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2001 r. 
 
 

456 

UCHWAŁA Nr XXXI/327/09 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprz ez wył�czenie z u 	ytkowania działki oznaczonej Nr 264/24 z mapy 08 

o obszarze 0,0026 ha zapisanej w ksi �dze wieczystej Nr 15689 poło 	onej w Działdowie przy ul. Marii Zientary-Malewskie j 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,  
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327; 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,  
z 2007 r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.  
Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505,  
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, 
poz. 1323) Rada Miasta Działdowo, uchwala co 
nast�puje: 
 


