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UCHWAŁA Nr XLIV/731/10 

Rady Miejskiej w Mor>gu 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie likwidacji Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Kalniku stanowi>cej filiC Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mor>gu oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mor>gu w czCWci dotycz>cej zakresu działania 

i lokalizacji filii bibliotecznych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142. poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 
ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  
Nr 85, poz. 539 z póan. zm.) Rada Miejska w Mor>gu 
uchwala, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. 1. Z dniem 30 czerwca 2010 r. likwiduje siC 
BibliotekC Publiczno-Szkoln> w Kalniku stanowi>c> filiC 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mor>gu. 
 

2. Z dniem 30 czerwca 2010 r. dokonuje siC zmian 
w statucie Miejskiej Biblioteki w Publicznej w Mor>gu 
poprzez skreWlenie lit. c w § 9 pkt 1 ppkt 7. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Mor>ga. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 

Marek Raćkowski 
 
 

1638 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-359/2010 

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego  

w obrCbie ż>siorowo II w gm. Olsztynek 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 2002 r. 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. 1475, 
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, Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz 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, Nr 6, poz. 41, Nr 141, Poz. 1492 z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413) oraz po stwierdzeniu zgodnoWci planu 
miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Olsztynek” Rada Miejska w Olsztynku uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoconego w obrCbie ż>siorowo II w gminie Olsztynek 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz>ce całego opracowania 

 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoconego w obrCbie ż>siorowo 

II w gminie Olsztynek, obejmuj>cy obszar w granicach 
okreWlonych w Uchwale Nr X-104/2007 Rady Miejskiej 
w Olsztynku z dnia 8 listopada 2007 roku. obszar objCty 
planem ograniczony jest: 
 
  - od południa zabudow> wsi ż>siorowo Olsztyneckie 
 
  - od wschodu teren z opracowanym planem 

miejscowym pod zabudowC rekreacyjn>ś 
 
  - od zachodu tereny połocone w s>siedztwie jeziora Mielnoś 
 
  - od północy niewielkim kompleksem leWnymś 
 
ma na celu: 
ustalenie zasad zagospodarowania i metod kształtowania 
ładu przestrzennego obszaru w rozwoju gminy 
przewidzianego pod rozwój funkcji turystycznej - 
całorocznej, o wysokim standardzie wyposacenia. 

 
§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoconego w obrCbie ż>siorowo 
II w gminie Olsztynek zwany dalej planem miejscowym 
składa siC z tekstu planu miejscowego, który stanowi treWć 
uchwały oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi 
zał>cznik graficzny nr 1 do uchwały w skali 1:1000. 

 
2. Do planu miejscowego Rada Miejska w Olsztynku 

doł>czaŚ
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  - stwierdzenie zgodnoWci planu miejscowego z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztynek” stanowi>ce 
zał>cznik nr 2, 

 
  - rozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Olsztynku o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi>ce 
zał>cznik nr 3, 

 
  - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych stanowi>ce zał>cznik nr 4. 

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz>dzone 

„Prognoza oddziaływania na Wrodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego” 
 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 
stanowi>ceŚ 
 
1  Przepisy dotycz>ce całego opracowania Rozdział 1 
2  Przepisy dotycz>ce wyodrCbnionych w planie 

obszarówŚ 
 

 a) przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz 
linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu, funkcjach lub rócnych zasadach 
zagospodarowania oraz dotycz>ce sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dotycz>ce terenów przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz>ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz>ce granic obszarów 
wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
i podziałów nieruchomoWci, szczegółowych zasad 
i warunków scalenia i podziału nieruchomoWci 
parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 
intensywnoWci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz>ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala siC opłatC z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

Rozdział 8 

3  Przepisy koMcowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi>zuje 

w zakresie: 
 
  - ustalonych graficznie linii granic obszaru objCtego 

planem, 
 
  - ustalonych graficznie linii rozgraniczaj>cych tereny 

o rócnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  - ustalonych symbolami literowymi przeznaczeM 

podstawowych terenów, 
 

  - ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od dróg oraz jeziora, 

 
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 

symbole literowe oznaczaj> nastCpuj>ce przeznaczenia 
podstawowe terenówŚ 
 
  1) UT tereny usług turystycznychś 
 
  2) UTM tereny zabudowy turystyczno-mieszkalnej 

(apatramentowce) 
 
  3) UTR tereny zabudowy turystyczno-rolniczej (stajnie, 

hippika itp.) 
 
  4) ZP teren zieleni parkowej 
 
  5) ZN teren zieleni niskiej nieurz>dzonej 
 
  6) tereny komunikacji, w tym: 

a) KDW tereny dróg (ulic dojazdowych) wewnCtrznychś 
 
  7) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) IK kanalizacja sanitarna (przepompownie Wcieków) 
b) IE stacja transformatorowa 

 
§ 5. Ilekroć w tekWcie planu miejscowego jest mowa oŚ 

 
  - planie - nalecy przez to rozumieć tekst stanowi>cy 

treWć uchwały oraz rysunek planu, 
 
  - uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Miejskiej w Olsztynku, 
 
  - rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, 

 
  - przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi 
i obejmuje ponad 50% powierzchni obiektów 
realizowanych na tym terenie lub ponad 50% 
powierzchni terenu ucytkowanego w przeznaczeniu 
podstawowym, 

 
  - przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe, 

 
  - przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy obowi>zuj>cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

 
  - intensywnoWć zabudowy - nalecy rozumieć procent 

zabudowy, to jest stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów do powierzchni działki, 

 
  - powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie siC 

przez to grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> oraz wody 
powierzchniowe na działce budowlanej, a takce 50% 
sumy nawierzchni tarasów, urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 
naturaln> wegetacjC o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m

2
, 

 
  - budynku gospodarczym - rozumie siC przez to 

budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
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przechowywania materiałów, narzCdzi i sprzCtu 
słuc>cych do obsługi budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego, ucytecznoWci publicznej, 
rekreacji indywidualnej, a takce ich otoczenia, 

 
  - ucytkowaniu terenu – nalecy przez to rozumieć 

rzeczywist> lub planowan> funkcjC terenu lub sposób 
jego wykorzystania, 

 
  - maksymalnej wysokoWci zabudowy – nalecy przez to 

rozumieć odległoWć pomiCdzy najwycej połoconym 
elementem dachu, a poziomem terenu przy wejWciu do 
budynku, 

 
  - obiekcie małej architektury – nalecy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty wymienione w ustawie „prawo 
budowlane”, 

 
  - nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć Wciana 
budynku lub jego najdalej wysuniCte elementy 
w kierunku ulicy lub s>siedniego terenu oddzielonego 
lini> rozgraniczaj>c>, z wył>czeniem elementów 
wystaj>cych budynku takich jakŚ balkon, okap, gzyms, 
pilaster, murek oporowy, podjazd. 

 
  - nieprzekraczalna linia zabudowy od jeziora - nalecy 

przez to rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć 
Wciana budynku lub jego najdalej wysuniCte elementy. 
Linia ta zlokalizowana jest w odległoWci 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 
z wyj>tkiem urz>dzeM wodnych oraz obiektów 
słuc>cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leWnej lub rybackiej. 

 
Rozdział 2 

Tytuł 
Przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu, 

funkcjach lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
dla których szczegółowe warunki zabudowy okreWlone 

s> w Rozdziale 7 
 

§ 6. 1. Ustala siC na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1UT 
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi turystyczneś 

 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siC 

realizacjCŚ 
 
  - hoteli; 
 
  - budynków mieszkalnychś 
 
  - budynków zwi>zanych z odnow> biologiczn> (SPA)  

tj, basen kryty, aquapark, gabinety odnowy, itp.; 
 
  - garacyś 
 
  - parkingówś 
 
  - sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

 
§ 7. 1. Ustala siC na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1UTM 
z podstawowym przeznaczeniem pod budynki mieszkalne; 

 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siC 

realizacjCŚ 
 

  - budynków mieszkalnychś 
  - garacyś 
  - budynków gospodarczychś 
  - parkingówś 
  - sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
 

§ 8. 1. Ustala siC na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1UTR z 
podstawowym przeznaczeniem pod usługi turystyczne – 
zwi>zane z hippik>ś 

 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siC 

realizacjCŚ 
  - budynków mieszkalnychś 
  - garacy, parkingówś 
  - budynków gospodarczychś 
  - stajni; 
  - sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 
 

§ 9. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1ZP 
z podstawowym przeznaczeniem pod park rekreacyjny. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  - budynku mieszkalnego i gospodarczego zwi>zanego 

z obsług> urz>dzeM rekreacyjnych w parku; 
 
  - zieleni wysokiej, niskiej i Wredniej wysokoWciś 
 
  - urz>dzeM sportowych i innych urz>dzeM rekreacyjnych 

(npŚ jacuzzi, zewnCtrzne, sauna fiMska itp) 
 
  - Wciecek spacerowych; 
 
  - małej architekturyś 
 
  - oWwietleniaś 
 
  - sieci infrastruktury technicznej. 
 

§ 10. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami  
1 KDW i 2 KDW z podstawowym przeznaczeniem pod 
ulice dojazdowe wewnCtrzne. Projektuje siC podniesienie 
rangi drogi1KDWdo drogi publicznej. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  - nawierzchni ulepszonych nie wymagaj>cych realizacji 

kanalizacji deszczowej; 
 
  - oWwietleniaś 
 
  - zatok parkingowych; 
 
  - sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 11. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1 IE 
z podstawowym przeznaczeniem pod stacjC 
transformatorow>. 
 

§ 12. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1 ZN 
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleM nisk> 
nieurz>dzon> 
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§ 13. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1 IK 
z podstawowym przeznaczeniem pod zbiorcz> 
przepompowniC Wcieków. 
 

Rozdział 3 
Tytuł 

Przepisy dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

§ 14. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 
zagospodarowania przestrzennego terenów musi respektować 
wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane bCd> 

poprzez: 
 
  - realizacja nowej zabudowy, musi być wkomponowana 

w istniej>cy krajobraz. Od strony zabudowy wsi 
ż>siorowo Olsztyneckie nawi>zywać powinna do cech 
architektury regionalnej. Załocenie to spełnione bCdzie 
przez stosowanie w budynkach materiałów 
tradycyjnych jak kamieM, cegła, drewno, tynki jasne, 
itp, dachów wysokich o nachyleniu połaci ok. 30-45°, 
przy dachach dwuspadowych lub kopertowych, 
w przypadku zastosowania dachów mansardowych 
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM, 
dachy kryte dachówk> ceramiczn> czerwon> lub 
materiałem dachówko podobnym w odcieniu 
czerwieni). Na terenie oznaczonym symbolem UT 
zlokalizowane bCd> obiekty zwi>zane z funkcj> 
specjalistyczn> SPA (baseny, akwapark, gabinety 
odnowy itp) o wysokoWci do czterech kondygnacji 
z dachami w formie dachów odwróconych – zielonych 
tzw. ogrody na dachach. Taka forma dachu wszystkie 
budynki wkomponuje w otaczaj>cy krajobraz, w którym 
dominuje zieleM. 

 
  - realizacje przekształceM terenów z uwzglCdnieniem 

istniej>cego zagospodarowania oraz kształtowanie 
atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej 
realizowanej w s>siedztwie zabudowy w terenach 
zielonych, ci>gach komunikacyjnych, urz>dzeniach 
sportowo-rekreacyjnych. 

 
  - obiekty gospodarcze o architekturze nawi>zuj>cej do 

budynków mieszkalnych. Przeznaczenie budynków 
gospodarczych nie moce być uci>cliwe dla zabudowy 
mieszkalnej. 

 
§ 15. 1. Ustala siC koniecznoWć ochrony wartoWci 

przyrodniczych terenów objCtych planem poprzez 
zachowanie i ochronC obszarów, zespołów i obiektów 
cennych przyrodniczo. 

 
2. Do obszarów, zespołów i obiektów cennych 

przyrodniczo, o których mowa w ust. 1 zalicza siCŚ 
Cały teren objCty opracowaniem planu połocony jest na 
Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno, 
w zwi>zku z tym w jego w obrCbie obowi>zuj> rygory 
rozporz>dzenia nr 106 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 roku (Dz. Urz. nr 176 
z dnia 17 listopada 2008 r. poz. 2574). Na obszarach 
chronionego krajobrazu wprowadzone zostały miCdzy 
innymi nastCpuj>ce zakazyŚ 
 
 

  1) zabijania dziko wystCpuj>cych zwierz>t, niszczenia ich 
nor, legowisk, innych schronieM i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, złoconej ikry, z wyj>tkiem amatorskiego połowu 
ryb oraz wykonywania czynnoWci zwi>zanych 
z racjonaln> gospodark> roln>, leWn>, ryback> 
i łowieck> 

 
  2) realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
Wrodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z póan. zm. 1)ś 

 
  3) likwidowania i niszczenia zadrzewieM Wródpolnych, 

przydrocnych i nadwodnych, jeceli nie wynikaj> one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeMstwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urz>dzeM wodnychś 

 
  4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym 

torfu, oraz skamieniałoWci, w tym kopalnych szcz>tków 
roWlin i zwierz>t, a takce minerałów i bursztynu; 

 
  5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych 

rzeabC terenu, z wyj>tkiem prac zwi>zanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw 
osuwiskowym lub utrzymaniem, budow>, odbudow>, 
napraw> lub remontem urz>dzeM wodnychś 

 
  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeceli słuc> 

innym celom nic ochrona przyrody lub zrównowacone 
wykorzystanie ucytków rolnych i leWnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

 
  7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy i obszarów wodno-błotnychś 
 
  8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 

szerokoWci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyj>tkiem urz>dzeM wodnych 
oraz obiektów słuc>cych prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leWnej lub rybackiej. 

 
3. Dopuszczalna iloWć miejsc noclegowych 

w obiektach hotelowych do 100 osób. ZwiCkszenie liczby 
miejsc w obiektach hotelowych mocliwa jest tylko 
i wył>cznie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na 
Wrodowisko, która wykace brak znacz>cego wpływu na 
ochronC przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jeziora Mielno. 
 

Rozdział 4 
Tytuł 

Przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz>ce 

terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych, dróg i ulic. 

 
§  16. Ustala siC nastCpuj>ce tereny przeznaczone dla 

realizacji celów publicznychŚ 
 
  - tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDW. 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115   Poz. 1638 
 

- 6823 - 

Rozdział 5 
Tytuł 

Przepisy dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych, a takce 
dotycz>ce przekształceM obszarów zdegradowanych. 

 
§ 17. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 

obszary zagrocone powodzi>ś 
 
§ 18. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 

obszary zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych oraz 
obszary zdegradowane wymagaj>ce przekształceM. 
 

Rozdział 6 
Tytuł 

Przepisy dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji infrastruktury 

technicznej. 
 

§  19. Teren objCty opracowaniem podwi>zany jest do 
układu komunikacyjnego zewnCtrznego, który stanowi 
droga ekspresowa miCdzynarodowa ź-7 żdaMsk – 
Warszawa 
 
  - Chycne (granica paMstwa) poprzezŚ drog> wojewódzka  

nr 537, a  nastCpnie drogC wewnCtrzn> (oznaczon> 
symbolem 1KDW) bCd>ca własnoWci> gminy i  
postulowan> w planie do podniesienia rangi do drogi 
publicznej. 
 
§ 20. 1. Na rysunku planu ustala siC nastCpuj>ce 

szerokoWci pasa terenów w liniach rozgraniczaj>cych ulic 
i dróg oznaczonych na rysunku planuŚ 
 
  - symbolem 1 KDW - 2 KDW szerokoWć w  liniach 

rozgraniczaj>cych 10-15 m, s> to drogi dojazdowe, 
wewnCtrzne, jednojezdniowe. 

 
Na terenach, o których mowa w ust. 1. dopuszcza siC 
realizacjCŚ 
 
  a) nasypów drogowych zwi>zanych z realizacj> dróg 
 
  b) chodników 
 
  c) Wciecek rowerowych 
 
  d) sieci i  urz>dzeM infrastruktury technicznej na 

warunkach, o których mówi> przepisy szczególne. 
 
2. droga 1KDW postulowana jest do podniesienia 

rangi do drogi gminnej publicznej z uwagi na funkcjC jaka 
bCdzie pełniła w stosunku do projektowanej zabudowy. 
Projektowana klasa techniczna drogi – L. SzerokoWć drogi 
w liniach rozgraniczaj>cych 15 m oraz jedna jezdnia 6 m. 
 

3. droga 2KDW szerokoWć w  liniach rozgraniczaj>cych 
10 m, oraz jedna jezdnia 5 m. 

 
§ 21. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 

Na terenie opracowania nie przebiega obecnie magistrala 
wodoci>gowa, z której mocna zasilić obiekty ż>siorowo II. 
Dla terenów objCtych opracowaniem przewiduje siC 
wykonać sieć wodoci>gow> pierWcieniowo-rozdzielcz>. 
Wł>czenia nalecy dokonać do najblicszej istniej>cej 
magistrali wodoci>gowej zapewniaj>cej dostawC wody do 

celów konsumpcyjnych w wymaganej iloWci oraz pod 
wymaganym ciWnieniem w miejscowoWci ż>siorowo 
Olsztyneckie. Wariantowo – dopuszcza siC zaopatrzenie 
obiektów SPA z istniej>cego (nieczynnego) ujCcia wody 
w ż>siorowie po jego rozbudowie o dodatkow> studniC. 
Przewody głównych ci>gów sieci wodoci>gowej 
przewiduje siC ułocyć w liniach rozgraniczaj>cych dróg z  
zachowaniem wymaganych odległoWci od pozostałego 
uzbrojenia infrastruktury technicznej. Dobór Wrednic 
przewodów dla poszczególnych odcinków sieci winien 
zapewnić dostawC wody pod wymaganym minimalnym 
ciWnieniem oraz w iloWciach wynikaj>cych z potrzeb 
funkcjonalno-ucytkowych poszczególnych terenów 
zabudowy objCtych opracowaniem. Stosowany materiał 
i technologia wykonawstwa winny zapewnić całkowit> 
szczelnoWć układu wodoci>gowego. Na projektowanej 
sieci nalecy przewidzieć zamontowanie armatury jak 
zasuwy, hydranty przeciwpocarowe w iloWciach 
wynikaj>cych z obowi>zuj>cych przepisów. Materiały 
stosowane do wykonawstwa winny posiadać wymagane 
przepisami dokumenty dopuszczaj>ce do stosowania 
w budownictwie oraz atesty higieniczne. Na obecnym 
etapie nie ustala siC miejsc (punktów) wł>czenia sieci 
rozbiorczej do przewodów magistralnych, ich realizacja 
moce być przeprowadzona na warunkach Zarz>dcy sieci. 
 

2. Wyznaczone w planie urz>dzenia i ci>gi instalacji 
infrastruktury technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> 
zasady uzbrojenia) i mog> ulec przesuniCciu w projektach 
technicznych. 

 
3. Dopuszcza siC realizacjC własnego ujCcia wody ze 

stacj> uzdatniania w przypadku gdy bCdzie to wynikało 
z rachunku ekonomicznego. 
 
UWAGA: Przed wł>czeniem projektowanej sieci 
wodoci>gowej nalecy sprawdzić równiec czy Wrednica 
i ciWnienie istniej>cego przewodu wodoci>gowego s> 
wystarczaj>ce aby zapewnić dopływ wody do wszystkich 
punktów sieci. 
 

§ 22. 1. W zakresie odprowadzenia Wcieków ustala siCŚ 
Ustala siC, ce całoWć zabudowy w granicach opracowania 
zostanie objCta sieci> kanalizacji sanitarnej. W tym celu 
uwzglCdniaj>c konfiguracjC terenu obszar opracowania 
podzielono na zlewnie, w których przewiduje siC sieć 
głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej opart> na 
grawitacyjnym przepływie Wcieków przy załoceniu 
obowi>zuj>cych minimalnych spadków i maksymalnym 
wykorzystaniu ukształtowania terenu. Ponadto w miejscach, 
gdzie nie jest mocliwe grawitacyjne odprowadzenie Wcieków 
nalecy usytuować przepompowniC lub w uzasadnionym 
przypadku tłoczniC główn> - Przepompownia tłoczyć bCdzie 
Wcieki do wycszych punktów zlewni sk>d grawitacyjnie b>da 
ciWnieniowo skierowane zostan> one do najblicszej istniej>cej 
kanalizacji sanitarnej - do systemu gminnego i w 
konsekwencji do oczyszczalni Wcieków na warunkach 
Zarz>dcy sieci. 
Na etapie prac projektowych nalecy przeWledzić konfiguracjC 
terenu i  sprawdzić koniecznoWć wykonania przepompowni 
Wcieków na trasie kolektora odprowadzaj>cego Wcieki z  
obszaru objCtego opracowaniem (kierunek odprowadzenia 
Wcieków powinien wynikać z rachunku ekonomicznego) 
Kolektory przewiduje siC ułocyć w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg z zachowaniem wymaganych odległoWci od 
projektowanego uzbrojenia infrastruktury technicznej. Dobór 
Wrednic poszczególnych kolektorów winien zapewnić odbiór 
Wcieków w  iloWciach wynikaj>cych z przeznaczenia 
funkcjonalno-ucytkowego terenów zabudowy objCtych 
opracowaniem. 
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  - Poł>czenia poszczególnych kolektorów nalecy 
wykonać tylko poprzez studnie poł>czeniowe. Na trasie 
kolektorów w wymaganych odległoWciach nalecy 
przewidzieć studnie rewizyjne i wł>czeniowe. Stosowany 
materiał i technologia wykonawstwa winny zapewnić 
całkowit> szczelnoWć kanalizacji sanitarnej. 

 
2. Zrzut do kanalizacji sanitarnej Wcieków innych nic 

bytowo-gospodarcze wymagał bCdzie podczyszczenia do 
parametrów wynikaj>cych z obowi>zuj>cych przepisów. 

 
3. Wyznaczone w planie ci>gi instalacji infrastruktury 

technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> zasady uzbrojenia) 
i mog> ulec przesuniCciu w projektach technicznych. 

 
§ 23. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 

ustala siCŚ 
Zaopatrzenie w energiC elektryczn> zabudowy odbywa siC 
z linii terenowej SN 15 kV relacji GPZ Olsztynek – SAMIN 
po przystosowaniu linii do nowych warunków 
zagospodarowania terenu poprzez zastosowanie 
obostrzeM wynikaj>cych z przebiegu przez teren 
zabudowy turystycznej i wykonaniu uziemieM w poblicu 
projektowanej zabudowy. Na terenie opracowania, 
w miarC postCpu zainwestowania przewidziano budowC 
stacji transformatorowej 1Iź, kontenerowej wł>czonej 
w istniej>c> liniC napowietrzn> 15 kV 

 
2. Linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych 
na ci>gi komunikacyjne. Dopuszcza siC lokalizacjC sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować o dostosować 
do projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy. Warunki techniczne ewentualnej kolizji linii 
napowietrznej SN 15 kV zostan> wydane po wyst>pieniu do 
Rejonu źnergetycznego Ostróda z wnioskiem o podanie 
warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy sieci 
energetycznej ponosi wnioskuj>cy o jej przebudowC. 
 

3. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 
technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> zasady uzbrojenia) 
i mog> ulec przesuniCciu w projektach technicznych. 
 

§ 24. Zaopatrzenie w cieplne odbywać siC bCdzie 
w ramach indywidualnych systemów grzewczych. 
 

§ 25. Odpady stałe powinny być czasowo składowane 
w odpowiednich przystosowanych do tego celu miejscach, 
a stamt>d wywocone na zorganizowane miejsca utylizacji 
(wysypisko). 
 

Rozdział 7 
Tytuł 

Przepisy dotycz>ce granic obszarów wymagaj>cych 
scaleM i podziałów nieruchomoWci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci, 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równiec linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 
intensywnoWci zabudowy 

 
§ 26. Na terenie objCtym planem nie ustala siC 

obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
i podziałów nieruchomoWci. 

 

§ 27. Kacdy teren przeznaczony do zabudowy musi 
mieć zapewniony bezpoWredni dostCp do ulicy publicznej 
lub publicznego ci>gu pieszo-jezdnego. 

 
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1UT ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 
 
  - nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 

ulic dojazdowych, oraz od jeziora; 
 
  - maksymalna wysokoWć budynku do 4 kondygnacji 

nadziemnych, dopuszcza siC realizacjC dachów 
odwróconych z ogrodami na dachu; 

 
  - intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,4 

(40%) powierzchni wydzielonego terenu; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 55% powierzchni działkiś 
 
  - ustala siC koniecznoWć zachowania w jak najwiCkszym 

stopniu wartoWciowych drzewostanów. 
 
2. Ustala siC koniecznoWć zlokalizowania na terenie 

przepompowni lokalnej. 
 
§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1UTM ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 
 
  - zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysokoWć budynku do 3  kondygnacji 

nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 
 
  - materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamieM), pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> 
w kolorze czerwieni lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze czerwieni; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30-45°, przy dachach 

dwuspadowych lub kopertowych, w przypadku 
zastosowania dachów mansardowych nachylenie 
połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM; 

 
  - intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,3 

(30%) powierzchni wyznaczonego terenu; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 70% powierzchni działkiś 
 
  - postuluje siC o wykonanie ogrodzeM w formie 

acurowej, nie wskazane jest grodzenie murem, 
 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1UTR ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy oraz przebudowy istniej>cejŚ 
 
  - zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  - maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 
 
  - materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamieM), pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> 
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w kolorze czerwieni lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze czerwieni; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30-45°, przy dachach 

dwuspadowych lub kopertowych, w przypadku 
zastosowania dachów mansardowych nachylenie 
połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM; 

 
  - intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,3 

(30%) powierzchni wyznaczonego terenu; 
 
  - powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 70% powierzchni działki. 
 
2. Dopuszczalna iloWć zwierz>t hodowlanych zgodnie 

z zmodyfikowanym Rozporz>dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM 
zwi>zanych z  kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko. 
 

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 ZP ustala siC, ce jest to teren rekreacyjny dla 
zabudowy realizowanej w ramach zespołu odnowy 
biologicznej SPA: 
 
  - ustala siC koniecznoWć opracowania załoceM parkowych 

z uwzglCdnieniem funkcji rekreacyjnej terenu. 
 

2. ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji nowej 
zabudowy zwi>zanej z obsług> terenu rekreacyjnego: 
 
  - maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 
 
  - materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, 

kamieM), pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> 
w kolorze czerwieni lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze czerwieni; 

 
  - nachylenie połaci dachowych ok. 30-45°, przy dachach 

dwuspadowych lub kopertowych, w przypadku 

zastosowania dachów mansardowych nachylenie 
połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM. 

 
Rozdział 8 

Tytuł 
Przepisy dotycz>ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci. 

 
§ 32. Zgodnie z  art. 15 ust. 2 pkt 12, oraz art. 36 

ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC ponicsze 
wysokoWci stawek procentowych renty planistycznej dla 
naliczania opłat od terenów ujCtych w Rozdziale 2. 

 
Symbol terenu w Rozdziale 2 WysokoWć stawki w % 

1UT 30% 
1UTM 30% 
1UTR 30% 
1 ZP 15% 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 33. Przeznacza siC na cele nierolnicze grunty rolne 
pochodzenia mineralnego IV klasy bonitacyjnej na terenie 
projektowanej zabudowy usług turystycznych wraz 
z niezbCdn> obsług> komunikacyjn> o ł>cznej powierzchni 
14,3550 ha Ogółem projektem planu objCte s> grunty 
o powierzchni ok. 16,5300 ha. 

 
§ 34. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Olsztynka 
 

§ 35. Uchwała z zał>cznikami podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego. 

 
§ 36. Uchwała obowi>zuje po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Jan BudziMski 
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Zał>cznik nr 1 
do Uchwały nr XXXVIII-359/2010 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr XXXVIII-359/2010 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
ŹO UCHWAŁY RAŹY MIźJSKIźJ W OLSZTYNKU NR XXXVIII-359/2010 Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie zgodnoWci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoconego w obrCbie ż>siorowo II w gminie Olsztynek ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olsztynek. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

siC zgodnoWć niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleM i rysunkiem zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olsztynek zarówno w rysunku studium jaki w tekWcie studium. 
 

 
Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr XXXVIII-359/2010 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
ŹO UCHWAŁY RAŹY MIźJSKIźJ W OLSZTYNKU NR XXXVIII-359/2010 Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie ż>siorowo II w gminie Olsztynek 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga siC, ce do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie ż>siorowo II w gminie Olsztynek nie wpłynCły uwagi 
w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 
 
 

Zał>cznik nr 4 
do Uchwały nr XXXVIII-359/2010 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
ŹO UCHWAŁY RAŹY MIźJSKIźJ W OLSZTYNKU NR XXXVIII-359/2010 Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych Samorz>du z obszaru objCtego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu połoconego w obrCbie ż>siorowo II w gminie Olsztynek 

 
Lp Rodzaj inwestycji Obci>cenie kosztami 
1. Realizacja przył>czy elektroenergetycznych WłaWciciele nieruchomoWci 
2. Realizacja kolektora sanitarnego z terenie opracowania mpzp WłaWciciele nieruchomoWci 
3. Realizacja sieci kanalizacyjnej i przył>czy WłaWciciele nieruchomoWci 
4. Realizacja sieci wodoci>gowej przesyłowej na terenie opracowania mpzp WłaWciciele nieruchomoWci 
5. Realizacja sieci wodoci>gowej i przył>czy WłaWciciele nieruchomoWci 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII-360/2010 

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego  

w obrCbie Mierki w gminie Olsztynek 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 2002 r. 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. 1475, 

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 oraz 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz  
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, Nr 6, poz. 41, Nr 141, Poz. 1492 z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 


