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UCHWAŁA Nr IX/55/2009 

Rady Gminy Markusy 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

CENTRUM-ZABUDOWA MIESZKANIOWA  w Markusach (daw. „plac buraczany”). 

 

Na podstawie 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, ze zmianami) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, ze zmianami), po stwierdzeniu zgodnoWci niniejszej 
uchwały z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Markusy” 
uchwalonego uchwał> Nr XII/97/99 Rady żminy Markusy 
z dnia 9 grudnia 1999 r. Rada Gminy Markusy uchwala, 
co nastCpujeŚ 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoconych przy drodze 
powiatowej nr 1126 N w s>siedztwie rowu melioracji 
podstawowej (dawny plac buraczany) w centralnej czCWci 
wsi Markusy, które zaznaczono na rysunku planu 
(zał>czniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały). 
 

§ 2. Przedmiotem ustaleM planu jest okreWlenie 
warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego 
zwi>zanego z potrzeb> uzupełnienia zabudowy we wsi 
Markusy. W ustaleniach planu wystCpuj> nastCpuj>ce 
rodzaje zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) tereny komunikacji: drogi publiczne KDD oraz drogi 

wewnCtrzne KDW; 
 
  2) tereny wód powierzchniowych Wródl>dowych WSŚ rowy 

melioracji podstawowej oraz rowy melioracji 
szczegółowejś 

 
  3) tereny zabudowy, w tym tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW; 

 
  4) urz>dzenia infrastruktury technicznej, nie wymagaj>ce 

wyznaczenia odrCbnych terenów - usytuowane na 
terenach komunikacji b>da na terenach planowanej 
zabudowy. 

 
§ 3. 1. W skład niniejszej uchwały wchodzi czCWć 

tekstowa planu, stanowi>ca treWć uchwały, oraz zał>czniki 
do uchwały, w tymŚ 
 
  1) czCWć graficzna planu w postaci rysunku planu, który 

stanowi zał>czniki nr 1A i 1B, 
 
  2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, które stanowi zał>cznik nr 2, 
 
  3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, które stanowi zał>cznik nr 3. 

 
2. CzCWć tekstowa planu przedstawiona jest w 

nastCpuj>cy sposóbŚ 
 
  1) przepisy szczegółowe dotycz>ce zasad 

zagospodarowania obszaru objCtego planem, maj>ce 
zastosowanie równiec dla poszczególnych terenów 
wyodrCbnionych w dalszych przepisach, 
przedstawiono w Rozdziale II od § 5 do § 14ś w ich 
skład wchodz>Ś 

 
a) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
 
b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
 
c) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
 
d) tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone 

na podstawie odrCbnych przepisów, 
 
e) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, 
 
f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji, 
 
g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, 
 
h) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów, 
 
i) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci w 
zwi>zku z uchwaleniem planuś 

 
  2) przepisy dotycz>ce poszczególnych terenów 

przedstawiono w Rozdziale III od § 15 do § 23ś w ich 
skład wchodz>Ś 

 
a) przeznaczenie terenu, 

 
b) ograniczenia w ucytkowani terenu, 
 
c) zasady i warunki podziału nieruchomoWci, 
 
d) wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 
 
e) parametry kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 
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f) pozostałe ustalenia wynikaj>ce z art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 
  3) oznaczenie poszczególnych terenówŚ 
 

a) ustalenia dla poszczególnych terenów oznaczone 
s> numerem i symbolem literowym, np. 1/1KDD, 

 
b) numer terenu składa siC z dwóch cyfr, np. 1/1, z 

których pierwsza cyfra oznacza numer jednostki 
strukturalnej (1 - tereny komunikacji, 2 - tereny 
rowów melioracyjnych, 3 - 6 - tereny zabudowy), a 
druga cyfra oznacza numer terenu w ramach danej 
jednostki strukturalnej, 

 
c) symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu. 

 
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 

o: 
 
  1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia, o których 

mowa w § 1, § 2, § 3 uchwały, o ile z treWci przepisu 
nie wynika inaczej; 

 
  2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Nr IX/55/2009 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 
2009 roku; 

 
  3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 1) uchwałyś 
 
  4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu - nalecy 

przez to rozumieć tereny oznaczone takim samym 
numerem i symbolem na rysunku planu; 

 
  5) dopuszczeniu - nalecy przez to rozumieć zgodnoWć z 

planem w szczególnych przypadkach, wymagaj>cych 
spełnienia warunków wymienionych w dalszych 
przepisach planu. 

 
Rozdział II 

Przepisy dotycz>ce zasad zagospodarowania obszaru 
objCtego planem 

 
§ 5. Definicje pojCć stosowanych w niniejszym planieŚ 

 
  1) linia rozgraniczaj>caŚ rozgranicza tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowaniaś tereny te oznaczone s> na 
rysunku planu numerem i symbolem, a kacdy z nich 
posiada odrCbne ustalenia w przepisach dotycz>cych 
poszczególnych terenówś liniC rozgraniczaj>c> nalecy 
uwzglCdnić przy sporz>dzaniu projektu podziału 
nieruchomoWciś 

 
  2) linia rozgraniczaj>ca orientacyjnaŚ rozgranicza tereny 

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowaniaś tereny te oznaczone s> na 
rysunku planu numerem i symbolem, a kacdy z nich 
posiada odrCbne ustalenia w przepisach dotycz>cych 
poszczególnych terenówś liniC rozgraniczaj>c> nalecy 
uwzglCdnić przy sporz>dzaniu projektu podziału 
nieruchomoWci, przy czym dopuszcza siC mocliwoWć 
korekty przebiegu tej linii w zakresie nie koliduj>cym z 
ustaleniami planu; 

 
 
 
 

  3) linia zabudowy: 
 

a) nakazuje usytuowanie elewacji frontowej budynku 
wzdłuc wyznaczonej linii, 

 
b) dopuszcza wysuniCcie przed wyznaczon> liniC 

schodów, ganku, daszka, wykusza ewentualnie 
innych niewielkich fragmentów elewacji, o 
szerokoWci nie przekraczaj>cej 25 % szerokoWci 
elewacji frontowej oraz głCbokoWci nie 
przekraczaj>cej 1,5 mś 

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy: 
 

a) wyznacza nieprzekraczaln> granicC usytuowania 
budynku, 

 
b) dopuszcza wysuniCcie przed wyznaczon> liniC 

schodów, ganku, daszka, wykusza ewentualnie 
innych niewielkich fragmentów elewacji, o 
szerokoWci nie przekraczaj>cej 25 % szerokoWci 
elewacji frontowej oraz głCbokoWci nie 
przekraczaj>cej 1,5 mś 

 
  5) kalenica dachu: oznacza kierunek usytuowania 

głównej kalenicy dachu, która ma istotny wpływ na 
kompozycjC bryły budynku widzian> od strony terenów 
publicznychś nie wyklucza mocliwoWci zastosowania 
równiec kalenic o innych kierunkach, np. dla wystawek 
dachowych, pod warunkiem zachowania czytelnoWci 
kalenicy głównejś 

 
  6) wystawka dachowaŚ facjata z oknem b>da z oknami 

wystaj>cymi z połaci dachuś wysokoWć wystawki 
dachowej powinna być nicsza od wysokoWci głównej 
kalenicy dachuś ponadto nalecy uwzglCdnić parametry 
okreWlone w przepisach dotycz>cych poszczególnych 
terenówś 

 
  7) wjazdŚ oznacza, z której drogi nakazane jest 

usytuowanie zjazdu dla potrzeb obsługi 
komunikacyjnej danego terenu; 

 
  8) zasada podziału nieruchomoWciŚ w odniesieniu do 

rysunku planu oznacza przykładow> wersjC podziału 
na poszczególne działki budowlane - która w sposób 
optymalny ilustruje „zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci” ustalone w przepisach dla 
poszczególnych terenówś 

 
  9) adaptacja zagospodarowania: oznacza 

przystosowanie istniej>cej zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu do wymagaM ustalonych w 
niniejszym planie, w tym mocliwoWć zachowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mocliwoWć 
ich przekształcenia. 

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
 

1. Zasady ochrony WrodowiskaŚ 
 
  1) w zakresie warunków utrzymania równowagi 

przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 
Wrodowiska obowi>zuj>Ś 

 
a) ograniczenie intensywnoWci i parametrów 

planowanej zabudowy do ekstensywnej postaci 
zabudowy jednorodzinnej, z ducym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej, 
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b) wykluczenie z programu zagospodarowania 

„przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko”, które wymagaj> sporz>dzenia 
„raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko”, 

 
c) na terenach przewidzianych do zainwestowania - 

ze wzglCdu na wysoki poziom wód gruntowych - 
dla posadowienia obiektów na etapie projektu 
budowlanego powinna być sporz>dzona ocena 
warunków geologiczno-incynierskich, 

 
d) nalecy zastosować takie rozwi>zania zwi>zane z 

zagospodarowaniem przestrzennym, aby na 
planowanych terenach i terenach przyległych nie 
naruszyć stosunków wodnych, 

 
e) uzbrojenie planowanych terenów zabudowy w 

zakresie niezbCdnym dla ich prawidłowego 
funkcjonowania, a wiCc w sieć wodoci>gow>, 
kanalizacjC sanitarn>, energiC elektryczn> i system 
odwodnienia ulic, a takce wymóg zastosowania 
niskoemisyjnego aródła ciepłaś 

 
  2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

wymienione w art. 73 ustawy prawo ochrony 
WrodowiskaŚ nie dotycz> obszaru objCtego niniejszym 
planem. 

 
2. Zasady ochrony przyrody: 

 
  1) na terenach objCtych niniejszym planem nie wystCpuj> 

cadne formy ochrony prawnej wynikaj>ce z przepisów 
o ochronie przyrody. 

 
3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: ustalenia 

w § 7. 
 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, w tym strefy oraz obiekty 
podlegaj>ce ochronie konserwatorskiej i archeologicznej na 
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkamiŚ 
 
  1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkówŚ nie 

wystCpuj> na obszarze objCtym planemś 
 
  2) obiekty zabytkowe wskazane w gminnej ewidencji 

zabytkówŚ 
 

a) wykaz obiektów zabytkowychŚ budynki mieszkalne 
wielorodzinne nr 62 i nr 63 (w tym dawny dworzec 
kolejowy) ł>cznie z budynkami gospodarczymi 
(zaznaczone na rysunku planu) - bCd>ce 
pozostałoWci> zespołu nieistniej>cego dworca 
kolejowego zlikwidowanej linii źlbl>g - Prabuty, 

 
b) obowi>zuje zakaz wprowadzania zmian w sylwecie 

budynku w zakresie linii zabudowy, wysokoWci, 
szerokoWci i kompozycji fasady oraz kształtu 
dachu, a takce stolarki okiennej i drzwiowejś 
przebudowa lub rozbudowa budynku jest mocliwa 
przy spełnieniu ww. warunków, 

 
c) rozbiórkC obiektu dopuszcza siC w sytuacji 

szczególnie uzasadnionej jego stanem 
zachowania, stwarzaj>cym zagrocenie dla cycia 
lub mienia ludzkiego, potwierdzonym opini> 
ekspertaś wymagane jest sporz>dzenie 

inwentaryzacji obiektu i odtworzenie jego bryły z 
dostosowaniem do współczesnych standardów, 

 
d) pozwolenie na budowC lub rozbiórkC obiektu 

zabytkowego wydaje właWciwy organ w 
uzgodnieniu z właWciwym konserwatorem 
zabytków, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy 
prawo budowlaneś uzgodnienie dotyczy zgodnoWci 
z przedmiotem ochrony i zakresem ochrony 
okreWlonym powycej w lit. b, cś 

 
  3) ochrona konserwatorska „B”Ś obowi>zuje ochrona 

konserwatorska terenów o walorach kulturowych oraz 
o zachowanej strukturze przestrzennej, w tym: 

 
a) ochrona układu ruralistycznego wsiŚ układu dróg i 

ulic oraz charakteru i skali zabudowy, 
 
b) zachowanie elementów historycznej kompozycji 

przestrzennej, w odniesieniu do zespołu budynków 
dawnej zabudowy kolejowej, 

 
c) zakaz lokalizacji inwestycji nie wkomponowanych 

w układ ruralistyczny, w tym zakaz stosowania 
zabudowy obcej kulturowo, np. blokowej i 
szeregowej; 

 
d) nowa zabudowa wymaga nawi>zania do ww. 

warunkówś 
 
  4) inne formy ochrony konserwatorskiejŚ nie wystCpuj> na 

obszarze objCtym planem. 
 

§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie dotycz> planowanych 
terenów. 
 

§ 9. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone 
na podstawie odrCbnych przepisów poza wymienionymi 
powycej w § 6 i § 7Ś na obszarze objCtym planem nie 
wystCpuj> tereny podlegaj>ce ochronieŚ górnicze, 
naracone na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocone 
osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) dla potrzeb uzyskania prawidłowej struktury 

przestrzennej obowi>zuje funkcjonalne powi>zanie z 
istniej>cym układem komunikacyjnym, zgodnie z 
wymaganiami okreWlonymi w § 11ś 

 
  2) w kompozycji planowanej zabudowy obowi>zuje 

harmonijne wpisanie siC w otoczenie, w tymŚ 
 

a) zasada kontynuacji w stosunku do otaczaj>cej 
zabudowy, w tym nawi>zanie do charakteru, skali 
oraz intensywnoWci zabudowy s>siedniej, 

 
b) uwzglCdnienie ekspozycji widokowej z drogi 

powiatowej nr 1126N, która stanowi główn> oW 
komunikacyjn> wsi Markusy, 

 
c) uwzglCdnienie s>siedztwa krajobrazu otwartego. 

 
§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ 
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  1) dla obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy 
konieczne jest utworzenie dróg publicznych w 
nastCpuj>cym zakresieŚ 

 
a) ulicy klasy dojazdowej 1/1KDD, bCd>cej osi> 

komunikacyjna planowanej zabudowy oraz 
umocliwiaj>cej poł>czenie z terenami znajduj>cymi 
siC poza granic> niniejszego planuś 

 
  2) ponadto dla obsługi planowanych terenów konieczne 

jest utworzenie dróg wewnCtrznych, zgodnie z 
warunkami przedstawionymi ponicejŚ 

 
a) droga wewnCtrzna powinna funkcjonować jako 

dojazd do poszczególnych działek, a pas drogowy 
pomieWcić sieci b>da przył>cza infrastruktury 
technicznejś parametry drogi wewnCtrznej nalecy 
dostosować do ww. potrzeb, 

 
b) konieczne inwestycje drogowe i infrastrukturalne 

zwi>zane z realizacj> dróg wewnCtrznych nalec> 
do obowi>zków właWciciela terenu pasa 
drogowego, który pełni obowi>zki zarz>dcy drogiś 
dopuszcza siC mocliwoWć przejCcia przez gminC 
obowi>zków zarz>dcy drogi wewnCtrznejś 

 
  3) warunki zagospodarowania poszczególnych dróg 

okreWlono w przepisach dotycz>cych poszczególnych 
terenów (Rozdział III, § 15 - § 17). 

 
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
  1) rysunek planu przedstawia wi>zki sieci infrastruktury 

technicznej w postaci ideogramu - oznacza to, ce trasy 
tych urz>dzeM nalecy zaprojektować w projektach 
budowlanych, a linia ideogramu przestawiona na 
rysunku nie jest równoznaczna z tras> b>da miejscem 
usytuowania projektowanego urz>dzeniaś 

 
  2) zasady zaopatrzenia w wodC pitn>Ś 
 

a) tereny planowanej zabudowy nalecy podł>czyć do 
istniej>cej b>da planowanej sieci wodoci>gowej, 
zasilanej z gminnego ujCcia wody poprzez sieć 
wodoci>gow> w s>siednich ulicach, 

 
b) planowan> sieć wodoci>gow> nalecy usytuować w 

liniach rozgraniczaj>cych planowanych ulicś 
 
  3) zasady gospodarki Wciekami sanitarnymiŚ 
 

a) tereny planowanej zabudowy wymagaj> 
zorganizowanej formy odprowadzania i 
oczyszczania Wcieków - Wcieki sanitarne nalecy 
odprowadzać do systemu gminnej kanalizacji 
sanitarnej, dla której odbiornikiem jest 
oczyszczalnia Wcieków komunalnych, 

 
b) planowan> sieć kanalizacyjn> nalecy usytuować w 

liniach rozgraniczaj>cych planowanych ulicś 
 
  4) zasady odprowadzenia wód opadowychŚ 
 

a) wody opadowe z terenów planowanej zabudowy 
mog> być odprowadzane na własny teren 
nieutwardzony b>da do systemu odwadniaj>cego 
w planowanych i istniej>cych ulicach, 

 

b) w liniach rozgraniczaj>cych ulicy 1/1KDD nalecy 
przewidzieć mocliwoWć odwodnienia ulicy, 

 
c) zakazuje siC odprowadzania wód opadowych 

ujCtych w system kanalizacji deszczowej 
bezpoWrednio do rowów melioracyjnych, bez 
uprzedniego podczyszczenia w stopniu 
zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych 
w obowi>zuj>cych przepisach, 

 
d) na odprowadzenie skanalizowanych wód 

opadowych do wód lub do ziemi wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego; 

 
  5) zasady zasilania w energiC elektryczn>Ś 
 

a) tereny planowanej zabudowy wymagaj> 
podł>czenia do istniej>cej i planowanej sieci 
elektroenergetycznej, 

 
b) planowane linie elektroenergetyczne, ł>cznie z 

zasilaniem oWwietlenia ulicznego, nalecy prowadzić 
sieci> napowietrzno-kablow>, w liniach 
rozgraniczaj>cych planowanych ulic, 

 
c) w przypadku wyst>pienia koniecznoWci budowy 

stacji transformatorowej, dopuszcza siC mocliwoWć 
usytuowania jej na terenie 1/1KDD b>da na 
terenach planowanej zabudowy; 

 
  6) zasady zasilania w ciepłoŚ 
 

a) nakazuje siC zastosowanie niskoemisyjnego aródła 
ciepła, w oparciu o rozwi>zania indywidualne b>da 
grupowe; 

 
  7) zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 
 

a) w przypadku doprowadzenia gazoci>gu do terenów 
objCtych niniejszym planem dopuszcza siC 
mocliwoWć podł>czenia planowanej zabudowy do 
gminnej sieci gazu ziemnego; 

 
  8) zasady gospodarowania odpadami: 
 

a) odpady nalecy gromadzić w sposób umocliwiaj>cy 
ich okresowe wywocenie na składowisko odpadów, 
z uwzglCdnieniem mocliwoWci selektywnego 
zbierania odpadów, w nawi>zaniu do stosowanej 
przez gminC praktyki unieszkodliwiania odpadów 
oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami, 

 
b) w systemie unieszkodliwiania odpadów nalecy 

uwzglCdnić funkcjonowanie składowiska odpadów 
stałych obsługuj>cego gminC, a takce mocliwoWć 
korzystania z wyspecjalizowanych składowisk 
odpadów dysponuj>cych wycszymi technologiami 
w zakresie utylizacji. 

 
§ 13. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie 
ustala siC. 
 

§ 14. Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci w 
zwi>zku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wynosi: 
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  1) 25 % dla terenów planowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 
  2) dla pozostałych terenów objCtych planem, a wiCcŚ 

terenów wód powierzchniowych WS oraz terenów 
komunikacji KDD i KDW, nie ma podstawy do 
naliczania stawki procentowej. 

 
Rozdział III 

Przepisy dotycz>ce poszczególnych terenów 
 

§ 15. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNU 1/1KDD. 
 

1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga 
publiczna. 
 
  1) funkcja ulicyŚ poł>czenie komunikacyjne planowanych 

terenów z zewnCtrznym układem komunikacyjnym, 
bezpoWrednia obsługa terenów przyległych oraz 
dojazd do terenów połoconych poza granic> planuś 

 
  2) powi>zanie z zewnCtrznym układem komunikacji: 

poprzez poł>czenie z drog> powiatow> nr 1126N, 
bCd>c> osi> komunikacyjn> wsi, 

 
  3) kategoria ulicyŚ planowana ulica powinna uzyskać 

kategoriC drogi gminnejś 
 
  4) klasa ulicy: ulica dojazdowa D. 
 

2. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ nie ustala 
siC. 
 

3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
 
  1) szerokoWć pasa ulicznegoŚ co najmniej 12 mś 
 
  2) w parametrach przestrzennych ulicy nalecy 

uwzglCdnić jezdniC o nawierzchni utwardzonej, co 
najmniej jednostronny chodnik oraz mocliwoWć 
usytuowania liniowych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

 
  3) szczególne warunki zagospodarowaniaŚ 
 

a) obowi>zuje ochrona konserwatorska „B” (§ 7 pkt 
3), 

 
b) wymagane jest umocliwienie dostCpu do kanału 

melioracyjnego znajduj>cego siC na terenie 2/1WS, 
dla potrzeb konserwacji kanału. 

 
4. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 

§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu. 

 
§ 16. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNU 1/2KDW. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga 

wewnCtrzna ogólnie dostCpna. 
 
  1) funkcja ulicyŚ bezpoWrednia obsługa terenów 

planowanej zabudowy; 
 
  2) powi>zanie z zewnCtrznym układem komunikacjiŚ 

poprzez ulicC 1/1KDDś 
 
  3) klasa ulicyŚ nie ustala siC. 
 

2. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ nie ustala 
siC. 

 
3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenuŚ 

 
  1) szerokoWć pasa ulicznegoŚ 10 m, za wyj>tkiem 

fragmentów nietypowych na pocz>tku i na koMcu ulicyś 
 
  2) dopuszcza siC funkcjonowanie drogi w postaci ci>gu 

pieszo-jezdnego; w parametrach przestrzennych ulicy 
nalecy uwzglCdnić mocliwoWć usytuowania liniowych 
urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

 
  3) szczególne warunki zagospodarowaniaŚ 
 

a) obowi>zuje ochrona konserwatorska „B” (§ 7 pkt 3) 
- w miejscu wskazanym na rysunku planu. 

 
4. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 

§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu. 

 
§ 17. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNU 1/3KDW. 
 
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga 

wewnCtrzna ogólnie dostCpna. 
 
  1) funkcja ulicyŚ dojazd do terenów połoconych poza 

granic> planuś 
 
  2) powi>zanie z zewnCtrznym układem komunikacjiŚ 

poprzez ulice 1/2KDW i 1/1KDD; 
 
  3) klasa ulicyŚ nie ustala siC. 
 

2. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ nie ustala 
siC. 

 
3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenu: 

 
  1) szerokoWć pasa ulicznegoŚ 8 mś 
 
  2) dopuszcza siC funkcjonowanie drogi w postaci ci>gu 

pieszo-jezdnego. 
 

4. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 
§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu. 

 
§ 18. USTALENIA DOTYCZ=Cź TźRźNU 2/1WS. 
 
1. Przeznaczenie terenuŚ teren wód powierzchniowych 

Wródl>dowych - rów melioracji podstawowej. 
 
2. Ograniczenia w ucytkowaniu terenuŚ obowi>zuje 

zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
urz>dzeM wodnych niezbCdnych do wykonywania zadaM 
zarz>dcy wódś ewentualne wprowadzenie zmian w 
zagospodarowaniu wymaga podporz>dkowania 
przepisom ustawy prawo wodne. 

 
3. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ nie ustala 

siC. 
 
4. Wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenuŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
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  1) szczególne warunki zagospodarowaniaŚ 
a) obowi>zuje ochrona konserwatorska „B” (§ 7 pkt 3) 

- w miejscu wskazanym na rysunku planu. 
 

6. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 
§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu. 

 
§ 19. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNÓW 2/2WS, 

2/3WS i 2/4WS. 
 
1. Przeznaczenie terenuŚ teren wód powierzchniowych 

Wródl>dowych - rów melioracji szczegółowej. 
 
2. Ograniczenia w ucytkowaniu terenuŚ obowi>zuje 

zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
urz>dzeM wodnych niezbCdnych do wykonywania zadaM 
zarz>dcy wód. 

 
3. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ nie ustala 

siC. 
 
4. Wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenuŚ nie ustala siC. 
 
5. Parametry kształtowania zagospodarowania terenuŚ 

nie ustala siC. 
 
6. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do § 

14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego terenu. 
 

§ 20. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNÓW 3/1MN i 
4/1MN. 
 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
2. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

 
  1) powierzchnia działkiŚ nie mniej nic 900 m2

 na terenie 
3/1MN i nie mniej nic 950 m2

 na terenie 4/1MN; 
 
  2) szerokoWć frontu działkiŚ nie mniej nic 24 m na terenie 

3/1MN i nie mniej nic 26 m na terenie 4/1MNś 
 
  3) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowegoŚ prostopadły do ulicy 1/1KDD. 
 

3. Wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działkiŚ nie wiCcej nic 20 %ś 
 
  2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie moce być 

mniejszy nic 70 % powierzchni działki. 
 

4. Parametry kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) liniC zabudowy oraz nieprzekraczaln> liniC zabudowy 

wzdłuc ulicy 1/1KDD wyznacza siC w odległoWci 4 m 
od linii rozgraniczaj>cej ulicCś dopuszcza siC 
usytuowanie garacu poza t> lini>ś 

 
  2) wysokoWć zabudowyŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje 

nadziemne, wliczaj>c poddasze z mocliwoWci> 
urz>dzenia pomieszczeM przeznaczonych na pobyt 
ludziś wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9,5 mś 

wysokoWć cokołu budynku w elewacji frontowej: nie 
wiCcej nic 0,80 mś 

 3) parametry dachu: 
 

a) kierunek głównej kalenicyŚ równoległy do ulicy 
1/1KDD, powycsze nie dotyczy działek 
nietypowych - narocnychś dopuszcza siC dach 
wielobryłowy b>da wielopołaciowyś 

b) mocliwe jest zastosowanie okien połaciowych oraz 
wystawek dachowych (§ 5 pkt 11)ś wysokoWć 
wystawek dachowych nie moce przekroczyć 80 % 
wysokoWci dachu, 

c) k>t nachylenia połaciŚ 35-45 stopni, 
d) pokrycie dachówk> w kolorze jasnoczerwonej 

cegłyś 
 
  4) szczególne warunki zagospodarowaniaŚ 
 

a) obowi>zuje ochrona konserwatorska „B” (§ 7 pkt 3), 
b) usytuowanie garacuŚ ł>cznie z budynkiem 

mieszkalnym, na poziomie parteru, 
c) wskaanik iloWci miejsc parkingowychŚ nie ustala siC, 
d) na nisko połoconych fragmentach terenu 

dopuszcza siC podwycszenie poziomu 
posadowienia budynku, jednak nie wiCcej nic do 
rzCdnej 0,4 mnpm. 

 
5. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 

§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu, w tym szczególnieŚ 

 
  1) pojCcia planistyczne (§ 5)Ś linia rozgraniczaj>ca, linia 

rozgraniczaj>ca orientacyjna, linia zabudowy, 
nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu, 
wystawka dachowa, wjazd; 

 
  2) zasady dotycz>ce ochrony Wrodowiska (§ 6), ładu 

przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12)ś 
 
  3) stawka procentowa (§ 14). 
 

§ 21. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNÓW 3/2MW i 
4/2MW. 

 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 
2. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ nie ustala 

siCś teren nie powinien podlegać podziałowi na działki 
budowlane. 

 
3. Wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działkiŚ nie wiCcej nic 30 %ś 
 
  2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie moce być 

mniejszy nic 40 % powierzchni działki. 
 

4. Parametry kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) obowi>zuje adaptacja istniej>cego zagospodarowania 

w zakresie dotycz>cym historycznej zabudowy 
mieszkaniowej i historycznej zabudowy gospodarczej, 
uwzglCdniaj>c mocliwoWć przekształceM w zakresie 
niezbCdnym dla funkcjonowania tej zabudowy, na 
warunkach okreWlonych ponicejś 
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  2) obowi>zuje zachowanie linii zabudowy budynków 
zabytkowych wskazanych w gminnej ewidencji 
zabytkówś 

 
  3) nieprzekraczaln> liniC zabudowy dla budynków 

gospodarczych wyznacza siC indywidualnie, w 
nawi>zaniu do budynków historycznych; 

 
  4) wysokoWć zabudowyŚ nie wiCcej nic 3 kondygnacje 

nadziemne, wliczaj>c poddasze z mocliwoWci> 
urz>dzenia pomieszczeM przeznaczonych na pobyt 
ludziś wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 10 mś 
wysokoWć cokołu budynku w elewacji frontowej: nie 
wiCcej nic 1 mś 

 
  5) parametry dachu: 

a) kierunek głównej kalenicyŚ równoległy do ulicy 1/1KDD, 
b) k>t nachylenia połaciŚ 35-45 stopni, 
c) pokrycie dachówk> w kolorze jasnoczerwonej cegłyś 

 
  6) szczególne warunki zagospodarowaniaŚ 

a) obowi>zuje ochrona budynków zabytkowych 
wskazanych w gminnej ewidencji zabytków (§ 7 pkt 2), 

b) obowi>zuje ochrona konserwatorska „B” (§ 7 pkt 3), 
c) wskaanik iloWci miejsc parkingowychŚ co najmniej 

1 miejsce parkingowe na mieszkanie. 
 

5. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 
§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu, w tym szczególnieŚ 
 
  1) pojCcia planistyczne (§ 5)Ś linia rozgraniczaj>ca, 

nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu, 
wjazd; 

 
  2) zasady dotycz>ce ochrony Wrodowiska (§ 6), ładu 

przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12)ś 
 
  3) stawka procentowa (§ 14). 
 

§ 22. USTALźNIA DOTYCZ=Cź TźRźNÓW 5MN i 6MN. 
 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
2. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

 
  1) powierzchnia działkiŚ nie mniej nic 1.100 m2

; 
 
  2) szerokoWć frontu działkiŚ nie mniej nic 22 mś powycsza 

zasada nie dotyczy działek nietypowych, np. 
narocnych b>da usytuowanych przy załamaniu 
kierunku ulicy; 

 
  3) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: na terenie 5MN prostopadły do ulicy 
1/1KDD, na terenie 6MN prostopadły b>da równoległy 
do granic nieruchomoWciś powycsza zasada nie 
dotyczy działek nietypowych, np. narocnych b>da 
usytuowanych przy załamaniu kierunku ulicy. 

 
3. Wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działkiŚ nie wiCcej nic 15 %ś 
 
  2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie moce być 

mniejszy nic 60 % powierzchni działki. 

 
4. Parametry kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) liniC zabudowy wzdłuc ulic 1/2KDW i 1/3KDW 

wyznacza siC w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej 
ulicC, w miejscach wskazanych na rysunku planuś 

 
  2) wysokoWć zabudowyŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje 

nadziemne, wliczaj>c poddasze z mocliwoWci> 
urz>dzenia pomieszczeM przeznaczonych na pobyt 
ludziś wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9 mś 
wysokoWć cokołu budynku w elewacji frontowej: nie 
wiCcej nic 0,80 mś 

 
  5) parametry dachu: 

a) kierunek głównej kalenicyŚ 
 - na  trenie  5MNŚ równoległy do ulicy 1/2KDW, 

powycsze nie dotyczy działek nietypowych - 
narocnych b>da usytuowanych przy załamaniu 
kierunku ulicy, 

      - na trenie 6MN: dowolny, 
      - na  obu  ww.  terenach  dopuszcza   siC  dach 

wielobryłowy b>da wielopołaciowy, 
b) mocliwe jest zastosowanie okien połaciowych oraz 

wystawek dachowych (§ 5 pkt 11)ś wysokoWć 
wystawek dachowych nie moce przekroczyć 80 % 
wysokoWci dachu, 

c) k>t nachylenia połaciŚ 35 - 45 stopni, 
d) pokrycie dachówk> w kolorze jasnoczerwonej cegłyś 

 
  6) szczególne warunki zagospodarowaniaŚ 

a) usytuowanie garacuŚ dowolne, 
b) wskaanik iloWci miejsc parkingowychŚ nie ustala siC, 
c) na nisko połoconych fragmentach terenu 

dopuszcza siC podwycszenie poziomu 
posadowienia budynku, jednak nie wiCcej nic do 
rzCdnej 0,8 mnpm. 

 
5. Pozostałe ustaleniaŚ obowi>zuj> ustalenia od § 5 do 

§ 14, w zakresie odnosz>cym siC do specyfiki danego 
terenu, w tym szczególnieŚ 
 
  1) pojCcia planistyczne (§ 5)Ś linia rozgraniczaj>ca, linia 

rozgraniczaj>ca orientacyjna, nieprzekraczalna linia 
zabudowy, kalenica dachu, wystawka dachowa, wjazd; 

 
  2) zasady dotycz>ce ochrony Wrodowiska (§ 6), ładu 

przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12)ś 
 
  3) stawka procentowa (§ 14). 
 

Rozdział IV 
Przepisy koMcowe 

 
§ 23. Na obszarze niniejszego planu uchyla siC 

uchwałC Nr IV/24/2003 Rady żminy Markusy z dnia 
27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Markusy. 
 

§ 24. 1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Józef Kujawa 
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Zał>cznik Nr 1A 
do uchwały Nr IX/55/2009 
Rady Gminy Markusy 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 1B 
do uchwały Nr IX/55/2009 
Rady Gminy Markusy 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/55/2009 
Rady Gminy Markusy 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

„CENTRUM- ZABUDOWA MIESZKANIOWA" w Markusach (daw. „plac buraczanyą) 
- zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z 2003 r. z póan. zm. art. 20 ust. 1) Rada żminy Markusy po zapoznaniu siC z dokumentacj> formalno-prawn> 
dotycz>c> uwag do Planu przedstawia stanowisko w sprawie rozstrzygniCcia jwŚ 

 
1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego „CźNTRUM -         
ZABUDOWA MIESZKANIOWA" w Markusach oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi do Planu nie 
została   złocona w postaci pisemnej w UrzCdzie żminy Markusy ani jedna uwaga do przedmiotowego 
 
2. Stwierdzono, ce nie zgłoszono uwag do Planu, które mogłyby stanowić przedmiot rozstrzygniCcia. 
 

 
Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/55/2009 
Rady Gminy Markusy 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

ROZSTRZYżNIBCIź 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie 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, ze zmianami). 

 
1. Zakres inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 

   1) budowa dróg publicznychŚ na ok. 470 m drogi publicznej KDD oraz parkingu o powierzchni ok. 800 m2
; 

2) budowa uzbrojenia terenów w sieci infrastruktury technicznejŚ 
- budowa sieci wodoci>gowej o długoWci ok. 350 m, 

   - budowa sieci kanalizacji deszczowej o długoWci ok. 340 m. 
2. Zasady finansowania inwestycji wymienionych w pkt 1Ś ustalenia planu miejscowego powoduj> obowi>zek realizacji 
inwestycji nalec>cych do zadaM własnych gminy - nalecy wiCc przewidzieć w budcecie gminy (uchwalanym na dany rok) 
Wrodki na ich realizacjC, uwzglCdniaj>c przedmiot finansowania, wysokoWć finansowania oraz zakładany czas realizacji. 
Dopuszcza siC mocliwoWć ubiegania siC o dofinansowanie, np. poprzez dotacje i fundusze, w tym fundusze Unii 
Europejskiej, a takce współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem. 
3. Zakładany czas realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1Ś nie jest przedmiotem rozstrzygniCcia w sprawie 
niniejszego planu miejscowego. 

  4. Sposób realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1Ś nie jest przedmiotem rozstrzygniCcia w sprawie niniejszego planu 
miejscowego. 

 
Uwaga: 
Budowa dróg wewnCtrznych KDW oraz infrastruktury technicznej w tych drogach nie nalecy do obowi>zków gminy. Plan 
dopuszcza jednak mocliwoWć przejCcia przez gminC drogi wewnCtrznej, byłoby to działanie znacznie ułatwiaj>ce realizacjC 
inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/334/09 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w obrCbie 

geodezyjnym JaWki, gmina Olecko, w granicach działek o numerach geodezyjnych 218/6, 218/7 

oraz czCWć działki 229/1. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr.153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 


