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UCHWAŁA Nr XLIII/216/10 

Rady Gminy KurzCtnik 

z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-wytwórczych 
i usługowo-handlowych w miejscowoWci Nielbark, gm. KurzCtnik. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Jednolity tekst Źz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 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 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 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 oraz z 2004 r. 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada żminy KurzCtnik 
uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu siC z prognoz> oddziaływania 

na Wrodowisko oraz prognoz> skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-
wytwórczych i usługowo-handlowych w miejscowoWci 
Nielbark, gm. KurzCtnik, zwany dalej planem. 

 
2. Plan obejmuje teren działek nr 112, 158/1, 153/1, 

154/1, 296/12, 296/14, 155/1, 156/1, 157/1 i 159/1 w obrCbie 
Nielbark, połocony przy drodze powiatowej Nielbark-
Tereszewo w granicach zgodnych z Uchwał> Rady żminy 
w KurzCtniku Nr XLIII/198/06 z dnia 10 paadziernika 
2006 roku oraz oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1Ś 1000, stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
 
  3) stwierdzenia zgodnoWci ustaleM planu ze Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy KurzCtnik, stanowi>cego 
zał>cznik nr 2 do uchwałyś 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik nr 3 do uchwałyś 
 
  5) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 4 do uchwały. 

 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) tereny zabudowy przemysłowo-wytwórczej i usługowo-

handlowej; 
 
  2) tereny zabudowy mieszkalno-usługowejś 
 
  3) teren lasu; 
 
  4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 
  5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu; 
 
  6) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
  7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siC 
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okreWla siC przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. 

 
3. Przeznaczenie podstawowe odnosi siC do 

wszystkich elementów zagospodarowania niezbCdnych do 
pełnienia ustalonej funkcji. 

 
§ 3. 1. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM 

graficznych na rysunku planu jako WciWle obowi>zuj>cy 
i okreWlonyŚ 
 
  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania 
z zastrzeceniem ustaleM zawartych w ust. 3; 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach gdzie 

nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy 
odległoWci od granicy działki nalecy przyjmować 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisamiś 

 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenu; 
 
  4) granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego; 
 
  5) granica terenu objCtego planem. 
 

2. Linie wewnCtrznego podziału, oznaczone na 
rysunku planu, wskazuj> mocliwoWć oraz zasadC cech 
geometrycznych podziału na działkiś podział na działki 
moce być zmieniany w zalecnoWci od zapotrzebowania 
terenu z zachowaniem zasad okreWlonych w § 9 uchwały. 

 
3. Źrogi wewnCtrzne, oznaczone na rysunku planu 

symbolem 7KŹW, 8KŹW, 10KŹW mog> nie być 
wydzielane, jeceli cały obsługiwany przez dan> drogC 
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teren bCdzie stanowił jedn> działkC budowlan> lub podział 
terenu nast>pi w taki sposób, ce kacda działka bCdzie 
mogła być obsłucona z drogi 6 KDL. 

 
4. Oznaczenia zasiCgu terenów o złoconych 

i skomplikowanych warunkach gruntowych podano 
informacyjnie. 

 
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC 

Rady Gminy w KurzCtniku, o ile z treWci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalecy 

przyjCć definicjC zawart> w przepisach odrCbnych 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 
  3) nieprzekraczalnej linii zabudowy /granicy zabudowy/ - 

nalecy przez to rozumieć liniC okreWlaj>c> teren, na 
którym mocna sytuować budynki, bez koniecznoWci 
zabudowy całego terenuś nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy nalecy rozumieć nastCpuj>coŚ caden 
element budynku nie moce przekroczyć tej liniiś 

 
  4) terenie elementarnym - nalecy przez to rozumieć teren 

wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony jednym 
symbolem; 

 
  5) prostych, złoconych b>da skomplikowanych 

warunkach gruntowych - nalecy przez to rozumieć 
definicje zawarte w przepisach odrCbnych, 
dotycz>cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz>ce całego obszaru objCtego planem 
 

§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
 
  1) na terenie objCtym planem nie wystCpuj> elementy 

zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wymagaj>ce ochrony b>da 
rewaloryzacji; 

 
  2) ogrodzenia działek wzdłuc drogi publicznej nalecy 

wykonać z materiałów tradycyjnych tzn. kamieM, cegła, 
drewno, metaloplastyka wysokoWci max. 1,80 m; 
dopuszcza siC ogrodzenie z siatki pod warunkiem 
jednoczesnego jego obsadzenia cywopłotemś 

 
  3) od strony dróg obowi>zuje zakaz wykonywania 

ogrodzeM z prefabrykowanych elementów betonowych 
oraz ogrodzeM pełnychś 

 
  4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały ponadto okreWlone poprzez ustalenie linii 
zabudowy, parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku dla 

poszczególnych terenówŚ 
 

a) tereny oznaczone symbolami P+U oraz U+P nie s> 
zaliczane do cadnego rodzaju terenów, o których 
mowa w przepisach o ochronie Wrodowiska i nie s> 
chronione przed hałasemś 

 
b) dla terenów oznaczonych symbolem MU poziom 

hałasu nalecy przyj>ć jak dla terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługoweś 

 
  2) zakaz stosowania cucla piecowego do utwardzania 

dróg i placówś 
 
  3) teren objCty planem znajduje siC na obszarze objCtym 

prawn> ochron> przyrody. Jest to Obszar Chronionego 
Krajobrazu Źoliny Źolnej ŹrwCcy ustanowiony 
Rozporz>dzeniem Nr 21 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Woj. 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 52, poz. 725); 

 
  4) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Źolnej ŹrwCcy obowi>zuj> ograniczenia 
w zagospodarowaniu wynikaj>ce z przepisów 
o ochronie przyrody i stosownych rozporz>dzeMś 

 
  5) zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
Wrodowiska, za wyj>tkiem zadaM realizowanych na 
rzecz obronnoWci i bezpieczeMstwa paMstwa, 
w przypadkach zagrocenia bezpieczeMstwa paMstwa 
oraz inwestycji realizuj>cych cele publiczneś 

 
  6) zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu 

ponad niezbCdne minimum konieczne do 
posadowienia budynkówś dopuszcza siC niwelacjC 
terenu w celu wyrównania skarp i nierównoWci 
powstałych na skutek wydobywania kopalinś 

 
  7) zakaz odprowadzania Wcieków do zbiorników 

bezodpływowych równiec na okres czasowy w nowo 
realizowanych zakładach produkcyjnych i usługowych 
wytwarzaj>cych Wcieki technologiczne. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) na terenie objCtym planem znajduje siC stanowisko 

archeologiczne figuruj>ce w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, dla którego ustala siC strefC ochrony 
konserwatorskiej, oznaczon> na rysunku planuś 

 
  2) wszelkie inwestycje na obszarze strefy ochrony 

konserwatorskiej musz> być poprzedzone 
archeologicznymi badaniami sondacowymi, na które 
nalecy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnychŚ 
 
  1) w obrCbie terenu objCtego planem nie wystCpuj> 

udokumentowane geologicznie złoca kopalinś 
 
  2) teren opracowania lecy powycej terenów zalewowych 

i nie jest naracony na niebezpieczeMstwo powodziś 
 
  3) czCWć terenu objCtego planem s> to tereny zagrocone 

osuwaniem siC mas ziemnych, oznaczone na rysunku 
planu jako tereny o skomplikowanych warunkach 
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gruntowychś zasady zagospodarowania tej czCWci 
terenu zawarte s> w rozdz. II niniejszej uchwały. 

 
§ 9. Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

 
  1) nowe, samodzielne działki budowlane mog> stanowić 

tylko te czCWci terenu, których wielkoWć, cechy 
geometryczne, dostCp do drogi publicznej 
i wyposacenie w urz>dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikaj>cych z niniejszego planu i przepisów 
odrCbnychś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce parametry działek 

budowlanych: 
- minimalna powierzchnia działki zabudowy 

produkcyjnej i usługowej - 1500 m
2
, 

- minimalna powierzchnia działki zabudowy 
mieszkalno-usługowej - 1000 m

2
, 

- minimalna szerokoWć frontu działki - 20,00 m; 
ustalenie to nie dotyczy działek sytuowanych na 
zakoMczeniu siCgacza, 

- k>t połocenia granicy działki w stosunku do drogi 
obsługuj>cej 850

 ÷ 900
. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

infrastruktury technicznej i komunikacji: 
 
  1) w zakresie infrastruktury technicznej ustala siCŚ 

a) odprowadzenie Wcieków docelowo do wiejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do 
zbiorników szczelnych, produkowanych fabrycznie 
i atestowanych z zapewnieniem ich usuwania 
i oczyszczania stosownie do przepisów odrCbnych 
z zastrzeceniem ustaleM zawartych w § 6 pkt 7; 

c) nakaz podł>czeM obiektów do kanalizacji sanitarnej 
po jej wybudowaniu; 

d) odprowadzenie wód deszczowych z terenów 
przemysłowych oraz dróg i parkingów o trwałej 
nawierzchni do istniej>cego na terenie s>siednim 
rowu lub do studni chłonnych po uprzednim ich 
oczyszczeniu w stopniu przewidzianym 
w przepisach odrCbnychś 

e) zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu 
wiejskiego; 

f) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
aródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami 
kablowymi prowadzonymi w pasach drogowych do 
projektowanych budynków przez szafki kablowo - 
pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działekś 

g) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
urz>dzania stanowisk pracy i składowania 
materiałów budowlanych w strefie oddziaływania 
linii 15 kV t.j. w odległoWci mniejszej nic 7,50 m od 
skrajnego przewodu; 

h) prace budowlano-montacowe w s>siedztwie linii 
elektroenergetycznych musz> być wykonywane 
zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie 
bezpieczeMstwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montacowych i  rozbiórkowych 
z jednoczesnym uwzglCdnieniem, ic w przypadku 
zaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległoWci 
mniejszej nic dopuszczaj> to przepisy 
szczegółowe, linia bCdzie musiała być wył>czona 
na warunkach okreWlonych przez dysponenta sieciś 

i) w przypadku kolizji z  projektowanym 
zagospodarowaniem liniC elektroenergetyczn> 

nalecy przebudować w uzgodnieniu 
z dysponentem sieci; 

j) zaopatrzenie w ciepło ze aródeł indywidualnychś 
k) ustala siC generaln> zasadC prowadzenia sieci 

infrastruktury technicznej w  liniach 
rozgraniczaj>cych drógś 

l) dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowCś 

m) linie telekomunikacyjne nalecy realizować jako 
podziemne; 

n) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 
sieci na etapie projektu budowlanego, 

 
  2) w rozwi>zaniach komunikacji ustala siC jako 

obowi>zuj>ceŚ 
a) powi>zania z układem zewnCtrznym istniej>cym 

zjazdem z drogi powiatowej; 
b) obsługa komunikacyjna działek z projektowanej 

drogi lokalnej i dróg wewnCtrznychś 
c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki 

przeznaczonej pod inwestycjCś dla funkcji 
produkcyjnych i usługowych, nalecy zapewnić 
minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m

2
 powierzchni 

ucytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub 
ucytkowników, w zalecnoWci od specyfiki produkcji lub 
usługś dla funkcji mieszkaniowych 2 miejsca 
parkingowe na 1 dom jednorodzinny. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania: - do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym niniejszym planem teren nalecy ucytkować 
wył>cznie w sposób dotychczasowy. 
 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 

 
§ 12. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia oraz zasad 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
 
Symbol terenu 
elementarnego 

Ustalenia 

1P+U 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowo-
wytwórcza.  

2. Przeznaczenie dopuszczalneŚ zabudowa usługowo-
handlowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.  
W ramach przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego mocliwa jest lokalizacja obiektów 
produkcyjnych i usługowych za wyj>tkiem obiektów 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie Wrodowiska oraz 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 
2000 m

2
; oba rodzaje przeznaczenia, podstawowe 

i dopuszczalne mog> wystCpować ł>cznie lub być 
traktowane zamiennie.  

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

  a) na znacznej czCWci terenu wystCpuj> skomplikowane 
i złocone warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; na etapie projektu budowlanego 
kategoriC geotechniczn> oraz rodzaj dokumentacji 
(geotechnicznej lub geologiczno-geotechnicznej) 
nalecy ustalać zgodnie z przepisami odrCbnymi 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanychś  

  b) tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych s> 
to strome skarpy powstałe w wyniku eksploatacji 
kruszywa wraz z terenem nad skarp>, które mog> 
być objCte procesami osuwiskowymiś tereny te nalecy 
zagospodarować w sposób zabezpieczaj>cy przed 
osuwaniem siC mas ziemnychś  

  c) istniej>ce zadrzewienia powstałe w wyniku sukcesji 
wtórnej nalecy w jak najwiCkszym stopniu zachowaćś  

  d) w obrCbie działki min. 20 % powierzchni terenu 
powinno stanowić powierzchniC biologicznie czynn>ś 

  e) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % 
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powierzchni działkiś  
 wysokoWć budynków max. dwie kondygnacje 
nadziemneś wysokoWć Wciany budynku od poziomu 
głównego wejWcia do dachu max. 8,00 m. 

2U+P 

1. Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowo-
handlowa.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
przemysłowo-wytwórcza, mieszkanie właWciciela b>da 
zarz>dcy, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.  
 W ramach przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego mocliwa jest lokalizacja obiektów 
usługowych i produkcyjnych za wyj>tkiem obiektów 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie Wrodowiska oraz 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 
2000 m

2
; oba rodzaje przeznaczenia, podstawowe 

i dopuszczalne mog> wystCpować ł>cznie lub być 
traktowane zamiennie za wyj>tkiem funkcji 
mieszkaniowej, która moce wyst>pić tylko jako 
uzupełniaj>ca, ograniczona do jednego domu 
jednorodzinnego lub mieszkania.  

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

  a) na znacznej czCWci terenu wystCpuj> złocone, a na 
fragmencie skomplikowane warunki gruntowe, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; na etapie 
projektu budowlanego kategoriC geotechniczn> oraz 
rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno 
- geotechnicznej) nalecy ustalać zgodnie 
z przepisami odrCbnymi w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych;  

  b) tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych s> 
to strome skarpy powstałe w wyniku eksploatacji 
kruszywa wraz z terenem nad skarp>, które mog> 
być objCte procesami osuwiskowymiś tereny te nalecy 
zagospodarować w sposób zabezpieczaj>cy przed 
osuwaniem siC mas ziemnychś  

  c) istniej>ce zadrzewienia powstałe w wyniku sukcesji 
wtórnej nalecy w jak najwiCkszym stopniu zachowaćś  

  d) w obrCbie działki min. 20 % powierzchni terenu 
powinno stanowić powierzchniC biologicznie czynn>ś  

  e) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % 
powierzchni działkiś  

  f) nieprzekraczaln> liniC zabudowy ustala siC 
w odległoWci 10,00 m od linii rozgraniczaj>cej teren 
zabudowy mieszkalno-usługowej, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planuś  wysokoWć 
budynków max. dwie kondygnacje nadziemneś 
wysokoWć Wciany budynku od poziomu głównego 
wejWcia do dachu max. 8,00 m. 

3MU 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

2. Przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi, sieci 
infrastruktury technicznej.  

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  

  a) w obrCbie działki min. 25 % powierzchni terenu 
powinno stanowić powierzchniC biologicznie czynn>ś  

  b) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % 
powierzchni działkiś   

  c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy ustala siC 
w odległoWci od linii rozgraniczaj>cej teren lasu, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planuś odległoWci 
od pozostałych granic działki nalecy przyjmować 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

  d) wysokoWć budynków mieszkalnych max dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja 
jako poddasze ucytkoweś dachy strome, 
dwuspadowe, symetryczne, o k>cie nachylenia połaci 
35

0
 - 45

0
 i pokryciu dachówk> ceramiczn> lub 

materiałami o zbliconych walorach estetycznych 
w kolorze ciemnoczerwonym lub br>zowymś  

      wysokoWć budynków usługowych i gospodarczych - 
jedna kondygnacja i ewentualnie poddasze ucytkoweś 
dla budynku jednokondygnacyjnego formy dachu nie 
ustala siCś w wypadku zastosowania dachów 
stromych forma dachu, k>t nachylenia połaci 
dachowych oraz kolor i rodzaj przekrycia jak budynku 
mieszkalnego. 

4MU 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna.  

2. Przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi, sieci 
infrastruktury technicznej.  

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  

  a) w obrCbie działki min. 25 % powierzchni terenu 
powinno stanowić powierzchniC biologicznie czynn>ś  

  b) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % 
powierzchni działkiś  

  c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy ustala siC 
w odległoWci 20,00 m od skraju jezdni drogi 
powiatowejś odległoWci od pozostałych granic działki 
nalecy przyjmować zgodnie z przepisami odrCbnymiś   

  d) wysokoWć budynków mieszkalnych max dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja 
jako poddasze ucytkoweś dachy strome, 
dwuspadowe, symetryczne, o k>cie nachylenia połaci 
35

0
- 45

0
 i pokryciu dachówk> ceramiczn> lub 

materiałami o zbliconych walorach estetycznych 
w kolorze ciemnoczerwonym lub br>zowymś  
 wysokoWć budynków usługowych i gospodarczych - 
jedna kondygnacja i ewentualnie poddasze ucytkoweś 
dla budynku jednokondygnacyjnego formy dachu nie 
ustala siCś w wypadku zastosowania dachów 
stromych forma dachu, k>t nachylenia połaci 
dachowych oraz kolor i rodzaj przekrycia jak budynku 
mieszkalnego. 

5ZL 

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleM leWna, istniej>cy 
las.  

2. Zasady zagospodarowania terenu  
  a) adaptuje siC istniej>cy lasś  
  b) gospodarkC leWn> prowadzić zgodnie z przepisami 

o lasach.  
  teren moce być podzielony w sposób pozwalaj>cy na   

powi>zanie funkcjonalne z s>siednimi działkami. 

6KDL 

1. Przeznaczenie podstawoweŚ komunikacja kołowa. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 

technicznej . 
Klasyfikacja i parametry: droga gminna klasy lokalnej; 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.12,00 m. 

7KDW, 8KDW, 
10KDW 

1. Przeznaczenie podstawoweŚ komunikacja kołowa.  
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 

technicznej.  
3. Klasyfikacja i parametryŚ droga wewnCtrznaś szerokoWć 

w liniach rozgraniczaj>cych min.10,00 m.  
Źrogi mocna nie wydzielać z zachowaniem warunków 
zawartych w § 3 ust. 3 uchwały. 

9KDW 

1. Przeznaczenie podstawoweŚ komunikacja kołowa.  
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 
technicznej.  
Klasyfikacja i parametryŚ droga wewnCtrzna gminnaś 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 4,00 m. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 13. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 14. W granicach opracowania planu inwestycjami 

celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2              
pkt 5  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym nalec>cych do zadaM własnych gminy s> 
drogi gminne. 

 
§ 15. W granicach opracowania planu inwestycji celu 

publicznego z zakresu infrastruktury technicznej 
nalec>cych do zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 

 
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi żminy 

KurzCtnik. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Andrzej Rezmer

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 71   Poz. 1140 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIII/216/10 
Rady żminy KurzCtnik 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 71   Poz. 1140 i 1141 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIII/216/10 
Rady żminy KurzCtnik 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 
Stwierdzenie zgodnoWci ustaleM planu ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy KurzCtnik. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), stwierdza siC zgodnoWć ustaleM planu ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy KurzCtnik. 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIII/216/10 
Rady żminy KurzCtnik 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu. 

 
Źo projektu w/w planu nie wniesiono cadnych uwag. W zwi>zku z tym rozstrzygniCcie, o którym mowa w art. 20                  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie 
ma zastosowania. 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLIII/216/10 
Rady żminy KurzCtnik 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalec>cych do zadaM własnych gminy. 
 

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 ze zm.) stwierdza siC, ce na terenie objCtym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do 
zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 
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UCHWAŁA Nr IV/44/10 

Rady Miejskiej w PasłCku 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy PasłCk. 

 

Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 roku - Przepisy wprowadzaj>ce Kodeks pracy (Źz. 
U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142; Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 
198) oraz 18 ust. 2 pkt 15, 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, zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, Nr 153, poz. 1271 zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, zm. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, zm. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) Rada 
Miejska w PasłCku uchwala, co nastCpujeŚ 

 

§ 1. Ustala siC, ce placówki handlu detalicznego, 
zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe na terenie 
miasta i gminy PasłCk mog> być czynne cał> dobC. 

 
§ 2. Placówki handlu detalicznego, zakłady 

gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludnoWci s> 
otwierane i zamykane w dniach i godzinach ustalonych 
przez przedsiCbiorcC. 

 
§ 3. PrzedsiCbiorcy prowadz>cy placówki, o których 

mowa w § 1 zobowi>zani s> do informowania o dniach 
i godzinach otwierania i zamykania tych placówek poprzez 
umieszczenie pisemnej informacji widocznej na zewn>trz 
siedziby danej placówki. 

 
 

 


