
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 77   Poz. 1245 
 

- 4569 - 

1245 

UCHWAŁA Nr XLV/242/2ŃńŃ 

Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoWci Rydzewo. 
 

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; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492; z 2005, 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) w zwi>zku z art. 8 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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) Rada żminy Miłki uchwala, co 
nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Ustalenia ogólne dla obszaru objCtego planem 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla miejscowoWci Rydzewo, obrCb 
geodezyjny Rydzewo - gmina Miłki, zwany dalej 
„planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1. żranice planu okreWla uchwała Nr XVI/95/2007 

Rady żminy Miłki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

 
  a) niniejszy tekst planu miejscowego, 
 
  b) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  c) rozstrzygniCcie o  zgodnoWci planu z  ustaleniami 

studium uwarunkowaM i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki, 
stanowi>ce Zał>cznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  d) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu uwzglCdnienia 

uwag do planu, stanowi>ce Zał>cznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
  e) rozstrzygniCcia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi>ce Zał>cznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Na rysunku planu miejscowego nastCpuj>ce 

oznaczenia graficzne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 
planu: 
 
 

  a) granice opracowania planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj>ce obszary funkcjonalne, WciWle 

okreWlone, 
 
  c) linie rozgraniczaj>ce obszary funkcjonalne, 

orientacyjne, 
 
  d) oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów 

funkcjonalnych, 
 
  e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały i rysunku 
planu jest mowa bez blicszego okreWlenia oŚ 
 
  1) „rysunku planu” - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu, sporz>dzony na mapie, stanowi>cy zał>cznik 
do Uchwały. 

 
  2) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar 

o okreWlonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

 
  3) „linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez to rozumieć liniC 

oddzielaj>c> tereny o rócnych funkcjach lub rócnych 
zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi 
publiczne; 

 
  4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć Wciana 
(lico) budynku; w kierunku ulicy, s>siedniego terenu 
lub s>siedniej działkiś 

 
  5) budowie - nalecy przez to rozumieć wykonanie 

obiektu budowlanego w okreWlonym miejscu, a takce 
odbudowC, rozbudowC, nadbudowC obiektu 
budowlanego, 

 
  6) robotach budowlanych - nalecy przez to rozumieć 

budowC, a takce prace polegaj>ce na przebudowie, 
montacu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, 

 
  7) przebudowie - nalecy przez to rozumieć wykonanie 

robót budowlanych, w wyniku których nastCpuje 
zmiana parametrów ucytkowych lub technicznych 
istniej>cego obiektu budowlanego, z wyj>tkiem 
charakterystycznych parametrów, jakŚ kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokoWć, długoWć, 
szerokoWć b>da liczba kondygnacji, 

 
  8) „powierzchni zabudowy” - nalecy przez to rozumieć 

powierzchniC rzutu poziomego budynków mierzon> 
po zewnCtrznym obrysie Wcian kondygnacji 
przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej 
obrys wystCpuje poza obrys kondygnacji przyziemnejś 
do powierzchni zabudowy zalicza siC równiec 
przeWwity, przejWcia oraz rampy, studzienki, wjazdy 
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do garacy itp. elementy budynku maj>ce oparcie na 
ziemi”ś 

 
  9) „powierzchni terenu biologicznie czynnego” - nalecy 

przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> 
lub wod> powierzchniow> na działce budowlanej, 
a takce 50 % sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 
wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2

; 
 
  10) „zabudowie usługowej, usługach” - nalecy przez to 

rozumieć obiekty słuc>ce zaspokajaniu potrzeb 
ludnoWci (w tym handlu) oraz obiekty, w których nie 
wytwarza siC dóbr materialnych na skalC 
przemysłowa tj. wieloseryjn>ś 

 
  11) „przeznaczeniu podstawowym lub alternatywnym” - 

nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenia, które 
obowi>zuj> na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczaj>cymiś 

 
  12) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenie inne nic 
podstawowe lub alternatywneś które uzupełniaj>, 
wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe lub 
przeznaczenie alternatywne, 

 
  13) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 

usługi, w których działalnoWć nie powoduje stałej, 
b>da okresowej uci>cliwoWci dla obiektów 
przeznaczenia podstawowego, 

 
  14) działalnoWci usługowej - nalecy przez to rozumieć 

funkcjC usługow> jako działalnoWć gospodarcz> 
mocliw> do prowadzenia w budynku mieszkalnym 
(np. fryzjer, gabinety lekarskie, kosmetyczka, 
administracja, biura itp.), 

 
  15) urz>dzeniach infrastruktury technicznej - nalecy 

przez to rozumieć urz>dzenia z zakresu 
zaopatrzenia w wodC, odprowadzenia Wcieków, 
elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, 
telekomunikacji; 

 
  16) zabudowie letniskowej - nalecy przez to rozumieć 

budynek rekreacji indywidualnej usytuowany na 
wyodrCbnionej działce, przeznaczony wył>cznie do 
celów rekreacyjnych właWciciela i jego rodziny - 
(okresowego wypoczynku rodzinnego). 

 
Inne okreWlenia wynikaj> z odrCbnych przepisów prawa 
budowlanego. 
 

§ 5. W obszarze opracowania wyrócnia siC 
nastCpuj>ce rodzaje obszarów funkcjonalnychŚ 
 

- MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
- MW - zabudowa mieszkaniowa: wielorodzinna, 
- ML - zabudowa rekreacji indywidualnej; 
- MP - zabudowa pensjonatowa, 
- RM - zabudowa zagrodowa, 
- UT - zabudowa usługowa turystyczna, 
- U - zabudowa usługowa,ś 
- US - tereny sportu i rekreacji, 
- UC - usługi publiczne, 
- ZL - tereny lasów, 
- ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
- R - tereny ucytków rolnych, 
- KS - tereny parkingów, 

- KD - tereny dróg publicznych, 
- KDW - tereny dróg wewnCtrznych, 
-  wm - urz>dzenia melioracyjne. 

 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 

1. Przestrzeganie obowi>zuj>cych przepisów prawa 
odnoWnie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony wartoWci przyrodniczych. 

 
2. Wszelkie działania projektowe i  realizacyjne 

zabezpieczaj>ce racjonalnoWć i ład przestrzenny nalecy 
prowadzić zgodnie z ustaleniami planu zawartymi        
w § 6-16 niniejszej uchwały, obowi>zuj>cymi normami 
i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 
3. W granicach opracowania nie zezwala siC 

wznoszenia budynków wielkopowierzchniowych. 
 

§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

 
1. Teren objCty planem połocony jest w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich, obowi>zuj> ustalenia Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego. 
 

2. Dla terenów przylegaj>cych do brzegu jeziora 
wyznacza siC strefC ochronn> jeziorŚ Niegocin i Boczne. 
Granice strefy, w której obowi>zuje zakaz wznoszenia 
jakichkolwiek obiektów budowlanych, nie zwi>zanych 
z utrzymaniem zbiorników wodnych, przystani wodnych 
i k>pielisk, zostały okreWlone na rysunku planu 
wyrócnieniem graficznym. 

 
3. Ustala siC strefC przybrzecn> jeziora o szerokoWci 

min. 1,5 m, w której obowi>zuje siC zakaz grodzenia 
nieruchomoWci /działek/ od strony jeziora, w celu 
zapewnienia dostCpnoWci do jego brzegu, zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo wodne. 

 
4. Zakazuje siC realizacji przedsiCwziCć mog>cych 

pogorszyć stan Wrodowiska w myWl obowi>zuj>cych 
przepisów o ochronie Wrodowiska i przepisów 
wykonawczych. 

 
5. W zakresie ochrony wód powierzchniowych 

i gruntowych ustala siC obowi>zek odprowadzenia 
Wcieków z całego terenu do kanalizacji sanitarnej. 

 
6. Dla wyrócnionych terenów zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, usługowej turystycznej 
i rekreacyjnej, poziom hałasu nie moce przekraczać 
wartoWci progowych, okreWlonych przepisami 
szczególnymi. 

 
7. Zakłada siC gospodarkC odpadami stałymi 

w oparciu o gminne słucby oczyszczania. żromadzenie 
odpadów w pojemnikach (w wydzielonych miejscach) 
w terenach, gdzie odpady te powstaj>, w tym na 
poszczególnych działkach, z mocliwoWci> selektywnej 
zbiórki odpadów, okresowy wywóz odpadów na 
podstawie stosownych umów, na składowisko (docelowo 
- do zakładu unieszkodliwiania odpadów) zgodnie 
z zasadami utrzymania czystoWci i porz>dku w gminie, 
wynikaj>cymi ze stosownych przepisów gminnych oraz 
ustawy o odpadach. 
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8. WartoWciowe zadrzewienia podlegaj> ochronie, 
wycinka w celach pielCgnacyjnych wymaga zgody 
właWciwych organów. 

 
9. Utrzymywać minimalny wskaanik powierzchni 

terenu biologicznie czynnego, okreWlony dla 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
1. Tereny wyznaczone na rysunku planu granic> 

stanowisk archeologicznych, tworz> strefy objCte prawn> 
ochron> konserwatorsk>. 

 
2. Na obszarach ochrony konserwatorskiej ustala siC 

nastCpuj>ce zasady ochrony konserwatorskiejŚ 
 
  a) w granicach strefy stanowisk archeologicznych oraz 

w granicach pojedynczego stanowiska   
archeologicznego obowi>zuje uzyskanie pozytywnej 
opinii słucby konserwatorskiej przy wszelkiej 
działalnoWci inwestycyjnej, 

 
  b) obowi>zek poprzedzenia ratowniczymi badaniami 

archeologicznymi wszelkich prac ziemnych 
zwi>zanych z realizacj> inwestycji. 

 
3. Architektura budynków winna nawi>zywać do 

historycznej zabudowy Mazur, w zakresie gabarytów, 
zastosowania tradycyjnych materiałów  
wykoMczeniowychŚ cegła, dachówka ceramiczna 
w odcieniu ceglasto-czerwonym, drewno, jasne tynki, 
kamieM. Dopuszcza siC zastosowanie naturalnych 
materiałów pokryciowych dachówŚ gont drewniany, 
strzecha, a materiały dachówko-podobne dla budynków 
gospodarczych, garacowych, połoconych w głCbi działki 
budowlanej. 

 
§ 9. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
 
1. Ustala siC, ce na obszarze objCtym planem w skład 

przestrzeni publicznych wchodz>Ś teren istniej>cej 
szkoły, Wwietlicy, oWrodka zdrowia, ogólnodostCpne place 
i k>pieliska, ulice, dojazdy i ci>gi piesze. 

 
2. W zalecnoWci od potrzeb ustala siC mocliwoWć 

wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych, 
okreWlonych w przepisach o  gospodarce 
nieruchomoWciami. 

 
3. Na terenie plac ogólnodostCpnych nalecy zapewnić 

urz>dzenia higieniczno-sanitarne dla osób k>pi>cych siC 
i wypoczywaj>cych. 
 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów. 

 
1. Teren w granicach opracowania planu, połocony 

jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, dla którego 
obowi>zuj> przepisy rozporz>dzenia Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

2. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny 
górnicze, a takce naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 

 
3. Na zamierzenia okreWlone w art. 122 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 
239, poz. 2019 z póan. zm.) wymagane jest uzyskanie 
pozwoleM wodno-prawnych Starosty żicyckiego. 
 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym. 

 
1. Zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, 

dopuszcza siC koryguj>ce podziały działek słuc>ce 
polepszeniu funkcjonalnoWci zagospodarowania działek 
istniej>cych. 

 
2. Dopuszcza siC wydzielenie nowych działek 

budowlanych, pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i obsługi funkcjonalnej zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
3. Powierzchnia wydzielanych działek, powinna 

zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni 
oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji. 
Ustala siC minimaln> powierzchniC nowej działki 
budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
min. 1200 m

2
, zabudowy letniskowej - 1200 m

2
. 

 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy. 

 
1. Zakaz zabudowy obowi>zuje w strefie ochronnej 

jeziora, oznaczonej graficznie na rysunku planu, o ile 
ustalenia szczegółowe planu nie mówi> inaczej. 

 
2. W granicach opracowania planu zakazuje siC 

przedsiCwziCć mog>cych pogorszyć stan Wrodowiska 
w myWl obowi>zuj>cych przepisów o ochronie Wrodowiska 
i przepisów wykonawczych. 

 
3. Nie zezwala siC grodzenia terenu przylegaj>cego 

do brzegu jeziora, o szerokoWci co najmniej 1,5 m w celu 
uniemocliwienia przejWcia przez ten teren, zgodnie 
z przepisami prawa wodnego. Nie zezwala siC od strony 
dróg - ogrodzeM pełnych i betonowych, zaleca siC 
ogrodzenia acurowe ukryte w zieleni. 

 
§ 13. Sposoby i  terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 

Nie ustala siC terenów tymczasowego 
zagospodarowania. 
 

Rozdział 2 
 

§ 14. Przeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania, w tym: parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy. 
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Symbol w planie Przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania 
1MP  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej 
pensjonatowej i turystycznej  

przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ  
 funkcja mieszkalna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 6 435 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     Teren zabudowany budynkiem gospodarczym  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) istniej>cy budynek pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu z mocliwoWci> przebudowy, 

budowy i prowadzenia robót budowlanych oraz zmiany sposobu ucytkowania,  
2) na terenie o symbolu 1MP, dopuszcza siC lokalizowanieŚ  
  a) obiektów o funkcji usługowej turystycznej, obiektów towarzysz>cych zabudowie usługowej - o funkcji 

mieszkaniowej, garacowej, gospodarczej,  
  b) urz>dzeM infrastruktury technicznej i urz>dzeM podwórkowych (Wmietniki, trzepaki itp.), 
  c) dróg dojazdowych, parkingów. 
  d) elementów małej architektury ogrodowej. 
3) nieprzekraczalna lina zabudowyŚ od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, od 

strony jeziora - wyznacza j>, oznaczona graficznie, na rysunku planu - strefa ochronna jeziora,  
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni terenu,  
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni terenu, 
6) budynki - 2-kondygnacje nadziemne, z ostatni> ukryt> w dachu wysokim, dwuspadowym, 

symetrycznym, kalenice główne budynku o funkcji podstawowej - równoległa do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, k>ty nachylenia połaci dachowych budynkówŚ- 35 - 47

o
,  

7) dopuszcza siC budynki gospodarcze, garacowe o wysokoWci 1 kondygnacji z dachem dwuspadowym, 
o kacie nachylenia połaci dachowych 35 - 50

o
,  

8) doWwietlenia poddaszy - lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami, dopuszcza siC lukarny nakryte 
daszkiem jednospadowym wyprowadzonym z połaci dachowej ponicej kalenicy głównych połaci 
dachowych i pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 m odległoWci od szczytowych krawCdzi 
połaci dachowych oraz okna połaciowe, 

9) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym. 
10) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów, wg ustaleM § 16 

2UT  
przeznaczenie podstawowe:  

 usługi turystyczne  
przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ  

 funkcja mieszkaniowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 5 841 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zabudowany obiektami o funkcji turystycznej i mieszkalnej.  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) istniej>ce budynki pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu, dopuszcza siC zmianC sposobu 

ucytkowania, ustala siC mocliwoWć przebudowy, budowy, prowadzenia robót budowlanych,  
2) nieprzekraczalna linia zabudowyŚ od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, od 

strony jeziora - wyznacza j>, oznaczona graficznie, na rysunku planu - strefa ochronna jeziora, 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni terenu, 
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni terenu, 
5) budynki - 2-kondygnacje nadziemne, z ostatni> ukryt> w dachu wysokim, dwuspadowym, 

symetrycznym, kalenice główne budynku o funkcji podstawowej - równoległe do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, k>ty nachylenia połaci dachowych budynkówŚ- 35 - 50

o
,  

6) dopuszcza siC budynki gospodarcze, garacowe o wysokoWci 1 kondygnacji z dachem dwuspadowym, 
o kacie nachylenia połaci dachowych 35

o
 - 50

o
,  

7) doWwietlenia poddaszy - lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami, dopuszcza siC lukarny nakryte 
daszkiem jednospadowym wyprowadzonym z połaci dachowej ponicej kalenicy głównych połaci 
dachowych i pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 m odległoWci od szczytowych krawCdzi połaci 
dachowych oraz okna połaciowe, 

8) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym. 
9)  w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów, wg ustaleM § 16. 

3UT  
przeznaczenie podstawowe:  
 usługi turystyczne, zwi>zane 

z obsług> sportów wodnych, przystani 
i k>pielisk  

przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ  
 zieleM parkowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 4 152 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cej przystani wodnej, placy ogólnodostCpnej, k>pieliska i pola namiotowego.  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) teren połocony w strefie ochronnej jeziora, obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej, nie zwi>zanej 

z utrzymaniem przystani wodnej i k>pieliska,  
2) dopuszcza siC lokalizacjC elementów małej architektury ogrodowej, 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 % powierzchni działki, 
4) zakazuje grodzenia terenu w odległoWci min. 1,5 m oraz uniemocliwiania przejWcia przez ten teren  
5) dla przystani wodnej przewidzieć miejsca odbioru Wcieków z jednostek pływaj>cych, 
6) na terenie placy ogólnodostCpnej nalecy zapewnić urz>dzenia higieniczno-sanitarne dla osób 

k>pi>cych siC i wypoczywaj>cych. 
4ZN  

przeznaczenie podstawowe:  
 zieleM naturalna, ochronna 

    A. Ł>czna powierzchnia terenu  - 5 624 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zieleni, przylegaj>cej do brzegu jeziora.  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>c> zieleM naturaln>,  
2) teren połocony w strefie ochronnej jeziora, obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej,  
3) zakazuje grodzenia terenu w odległoWci min. 1,5 m oraz uniemocliwiania przejWcia przez ten teren. 

5MP*U  
przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej  

przeznaczenie dopuszczalne:  
 funkcja mieszkaniowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 4 098 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zabudowany zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn> i usługow>.  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, dopuszcza siC przebudowC, budowC, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania,  
2)nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - co najmniej 8 m, od 

strony jeziora wyznacza j>, oznaczona graficznie, na rysunku planu - strefa ochronna jeziora,  
3)maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu bionicznie czynnego - 25 % powierzchni działki,  
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5) wysokoWć budynków - do 2 kondygnacji ł>cznie z poddaszem ucytkowym, ukrytym w dachu 
dwuspadowym, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35 - 50

o
,  

6) pokrycie dachówŚ dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych ulice - równoległe do drogi powiatowej,  

7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów, wg ustaleM § 16. 
6MN*U  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowejŚ 

turystycznej,  
 handlowej, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2 993 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zabudowany obiektem usługowym handlowym i obiektami gospodarczymi.  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) istniej>ce obiekty pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu z mocliwoWci> zmiany sposobu 

ucytkowania budynków, przebudowy, budowy lub prowadzenia robót budowlanych.  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej min. 8 m, od strony 

jeziora wyznacza j>, oznaczona graficznie, na rysunku planu - strefa ochronna jeziora,  
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu bionicznie czynnego - 25 % powierzchni działki, 
5) wysokoWć budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu 

dwuspadowym symetrycznym, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35o
- 45

o
,  

6) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych ulice - równoległe do drogi powiatowej,  

7) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
7MP*U  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej 
turystycznej, pensjonatowej  

przeznaczenie dopuszczalne:  
 usługi nieuci>cliwe  

 funkcja mieszkaniowa jednorodzinna  
 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 3 941 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zabudowany obiektami usługowymi i mieszkalnymi jednorodzinnymi.  
C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC przebudowC, budowC lub prowadzenie robót budowlanych,  
2) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej>cego, forma 

i rozwi>zania architektoniczne nowego obiektu maj> tworzyć kompozycyjn> całoWć z obiektem 
istniej>cym, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, od 
strony jeziora wyznacza j>, oznaczona graficznie, na rysunku planu - strefa ochronna jeziora, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy -30 % powierzchni terenu, 
5) minimalna powierzchnia terenu bionicznie czynnego - 25 % powierzchni terenu. 
6) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z trzeci> i drug> (lub czCWć drugiej) 

kondygnacj> ukryt> w dachu wysokim, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35o
- 50

o
,  

7) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych ulicC - równoległe do drogi powiatowej, 

8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
8UT* MW  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej 

turystycznej,  
 mieszkaniowej wielorodzinnej lub 

jednorodzinnej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 1 345 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cej zabudowy usługowej turystycznej i mieszkaniowej.  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>c> zabudowC, ustala siC zmianC sposobu ucytkowania istniej>cych budynków, 

przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych,  
2) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej>cego, forma 

i rozwi>zania architektoniczne nowego obiektu maj> tworzyć kompozycyjn> całoWć z obiektem 
istniej>cym i zabudow> na s>siednich działkach, 

3) nieprzekraczalna linia  zabudowy od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej min. 8 m,  
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni terenu, 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - min. 25 % powierzchni terenu, 
6) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z drug> i trzeci> kondygnacj> ukryt> w dachu 

wysokim, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35o 
- 50

o
, 

7) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice główne budynków 
tworz>cych ulicC - równoległe do drogi powiatowej, 

8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
9UT  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej 

turystycznej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 829 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
    teren istniej>cej przystani wodnej  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce urz>dzenia wodne, ustala siC przebudowC, budowC lub prowadzenie robót 

budowlanych,  
2) zakazuje siC wznoszenia obiektów nie zwi>zanych z utrzymaniem przystani wodnej,  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15 % powierzchni terenu, 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni terenu. 
6) wysokoWć budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu 

dwuspadowym, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35o
 - 50

o
, 

7) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, dopuszcza siC trzcinC i gont 
drewniany, 

8) zakazuje siC grodzenia nieruchomoWci w odległoWci min - 1,5 m oraz uniemocliwiania przejWcia przez 
ten teren,  

9) dla przystani ceglarskiej przewidzieć miejsca odbioru Wcieków z jednostek pływaj>cych. 
10UT *MW  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej, 
usługowej celu publicznego, 

usługowej turystycznej,  
 mieszkaniowej wielorodzinnej l ub 

jednorodzinnej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 4 312 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zabudowany obiektami mieszkalnymi, usługowymi i usługowymi celu publicznego  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>c> zabudowC, ustala siC zmianC sposobu ucytkowania istniej>cych budynków, 

przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych,  
2) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej>cego, forma 
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i rozwi>zania architektoniczne nowego obiektu maj> tworzyć kompozycyjn> całoWć z obiektem 
istniej>cym i zabudow> na s>siednich działkach, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m. 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni terenu, 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - min. 25 % powierzchni terenu, 
6) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z drug> i trzeci> kondygnacj> ukryt> w dachu 

wysokim, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35o
-50

o
, 

7) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice główne budynków 
tworz>cych ulicC - równoległe do drogi powiatowej, 

9) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
11UT*US  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej 

turystycznej i usług gastronomicznych  
 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 4 601 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
    Teren istniej>cych usług turystycznych  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>c> zabudowC, ustala siC zmianC sposobu ucytkowania istniej>cych budynków, 

przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych,  
2) przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniej>cego, forma 

i rozwi>zania architektoniczne nowego obiektu maj> tworzyć kompozycyjn> całoWć z obiektem 
istniej>cym, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m. 
4) teren biologicznie czynny - min. 30 % powierzchni terenu, 
5) wysokoWć budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych, z drug> i trzeci> kondygnacj> ukryt> w dachu 

wysokim, o k>cie nachylenia połaci dachowych 35o
 - 50

o
, 

6) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

12ZN  
przeznaczenie podstawowe:  

 zieleM naturalna,  
 zieleM urz>dzona 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2 044 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cej zieleni przybrzecnej  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>c> zieleM,  
2) teren połocony w strefie ochronnej jeziora, obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej, 
3) dopuszcza siC urz>dzenia zwi>zane z wypoczynkiem, rekreacj>, gospodark> wodn> obiekty małej 

architektury ogrodowej,  
4) zakazuje grodzenia terenu w odległoWci min  - 1,5 m oraz uniemocliwiania przejWcia przez ten teren. 

13ZP  
przeznaczenie podstawowe:  

 zieleM urz>dzona 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 4 595 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cej zieleni przybrzecnej  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>c> zieleM,  
2) teren połocony w strefie ochronnej jeziora, obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej, 
3) dopuszcza siC urz>dzenia zwi>zane z wypoczynkiem, rekreacj>, gospodark> wodn> obiekty małej 

architektury ogrodowej, 
4) zakazuje grodzenia terenu w odległoWci min. 1,5 m oraz uniemocliwiania przejWcia przez ten teren. 

14UK  
przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy sakralnej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 5 940 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany budynkiem koWcioła, objCty ochron> konserwatorsk>  
C. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) na terenie o symbolu 12UK, ustala siC obowi>zek uzyskania pozytywnej opinii słucby konserwatorskiej, 

przy wszelkiej działalnoWci inwestycyjnej. 
15UC  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej - celu 

publicznego  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa, 
mieszkaniowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 3 589 m
2
 

B. Stan istniej>cy:  
     teren zainwestowany budynkami usługowymi z zakresu oWwiaty (szkoła).  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC ich przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych 

i zmianC sposobu ucytkowaniaś  
2) ustala siC zakaz zabudowy poza wyznaczon> stref> ochronn> jeziora z nastCpuj>cymi wyj>tkamiŚ 
   a) urz>dzenia stanowi>ce wyposacenie pola biwakowego zwi>zane z wypoczynkiem i rekreacj>, 

obiekty małej architektury itp., 
   b) urz>dzenia zwi>zane z gospodark> wodn>, 
3) zakaz grodzenia działki w strefie przybrzecnej jeziora o szerokoWci 1,5 m oraz uniemocliwiania 

swobodnego przejWcia wzdłuc brzegu jeziora. 
16MN *UT  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy rekreacyjnej, 

mieszkalnej jednorodzinnej, usługowej 
turystycznej  

przeznaczenie dopuszczalne:  
 usługi handlu 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2 924 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany budynkami ucytkowanymi obecnie na cele rekreacji indywidualnej  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC ich przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych 

i zmianC sposobu ucytkowania.  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej min. 8 m,  
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni terenu, 
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25 % powierzchni terenu,  
5) wysokoWć budynków – 2 kondygnacyjne z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu wysokim, o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 35o
-50

o
, 

6) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice główne budynków 
równoległe do drogi powiatowej, 

7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
17MN*U  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy rekreacyjnej, 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok.3 772 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany budynkami ucytkowanymi obecnie na cele rekreacji indywidualnej  
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mieszkalnej jednorodzinnej, usługowej 
turystycznej  

przeznaczenie dopuszczalne:  
 usługi handlu 

C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC ich przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych 

i zmianC sposobu ucytkowania.  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m. 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni terenu, 
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25 % powierzchni terenu,  
5) wysokoWć budynkówŚ 2-kondygnacyjne z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu wysokim, o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 35
o
-50

o
,  

6) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice główne budynków 
równoległe do drogi powiatowej, 

7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
18ZN  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zieleni ochronnej  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2 910 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zieleni przybrzecnej  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>c> zieleM,  
2) teren połocony w strefie ochronnej jeziora, obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej,  
3) dopuszcza siC realizacjC urz>dzeM zwi>zanych z wypoczynkiem i obiekty małej architektury ogrodowej,  
4) zakazuje grodzenia terenu w odległoWci min.1,5 m oraz uniemocliwiania przejWcia przez ten teren,  
5) zachowuje siC istniej>ce pomosty oraz dopuszcza siC budowC nowych po uzyskaniu właWciwych 

uzgodnieM. 
19ZL  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren lasu  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok.1 247 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cego lasu.  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>cy las,  
2) gospodarkC leWn> prowadzić zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

20ZL*ZN  
21ZL*ZN  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren lasu  

 teren zadrzewieM  
 teren zieleni  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 26 840 m
2
, ok. 50 798 m

2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cego lasu, zadrzewieM, zieleni - wg ewidencji gruntów  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) pozostawia siC w dotychczasowe ucytkowanie leWne i rolne,  
2) gospodarkC leWn> nalecy prowadzić zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
3) dopuszcza siC dolesienia,  
4) nie zezwala siC wprowadzania zabudowy kubaturowej. 

22U*MN  
23U*MN  
24U*MN  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren zabudowy usługowej 

nieuci>cliwej, usługowej turystycznej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 45 438 m
2
, ok. 25 329 m

2
, ok. 19 252 m 

2
  

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym i usługowymi turystycznymi  
C. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych 

i zmianC sposobu ucytkowania.  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej min. 8 m.  
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni terenu,  
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30 % powierzchni terenu.  
5) minimalna szerokoWć nowej działki budowlanej - 30 m, 
6) wysokoWć budynkówŚ 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

7) pokrycia dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 

8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
25MN*U  
26MN*U  
27MN*U  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
 zabudowa usługowa  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 10 461 m
2
, ok. 16 260 m

2
, ok. 46 050 m

2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn> oraz działalnoWci> usługow>.  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych 

i zmianC sposobu ucytkowania,  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej min. 8 m, od dróg 

wewnCtrznych - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi,  
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30 % powierzchni działki,  
5) wysokoWć budynkówŚ 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

6) pokrycie dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 

7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
28EE  

przeznaczenie podstawowe:  
 urz>dzenia elektroenergetyczne 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 98 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany urz>dzeniami elektroenergetycznymi  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>c> stacjC transformatorow>,  
2) wszelkie zmiany na warunkach Pżź Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 

29U* MW  
przeznaczenie podstawowe:  

 zabudowa usługowa,  
 zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna lub jednorodzinna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu - ok. 6 343 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany zabudow> usługow> i mieszkaniow>.  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ce obiekty pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu z mocliwoWci> przebudowy, 

budowy, prowadzenia robót budowlanych i zmiany sposobu ucytkowaniaś  
2) prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
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3) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 
od dróg wewnCtrznych - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi,  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działkiś 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30 % powierzchni działkiś 
6) wysokoWć budynkówŚ 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

7) pokrycia dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 

8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
30U  

przeznaczenie podstawowe:  
 usługi nieuci>cliwe  

przeznaczenie dopuszczalne:  
 funkcja mieszkalna 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - 8 985 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren czCWciowo zainwestowany usługami  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ce obiekty pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu z mocliwoWci> przebudowy, 

budowy, prowadzenia robót budowlanych i zmiany sposobu ucytkowaniaś  
2) prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
3) ustala siC stworzenie systemu komunikacji kołowej wewnCtrznej w oparciu o wjazdy z projektowanego 

parkingu oznaczonego symbolem 30KS, 
4) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy - zgodnie z przepisami, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działkiś 
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działkiś 
7) wysokoWć budynkówŚ 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o, pokrycia dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-

czerwonym, kalenice budynków tworz>cych drogC powiatow> - w nawi>zaniu do s>siedztwa od strony 
tej drogi, 

8) w celu zapewnienia dostCpnoWci usług, zaleca siC zaniechania ogrodzeM od strony drogi publicznej, 
9) granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16, czCWć miejsc 

zapewnia teren w konturze o symbolu 30KS. 
31KS  

przeznaczenie podstawowe:  
 parking 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2 104 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren niezainwestowany.  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) miejsca postojowe dla samochodów,  
2) zapewnić wjazdy na teren o symbolu 29U,  
3) wprowadzenie zieleni. 

32MN* U  
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 zabudowa usługowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 6 021 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren niezainwestowany.  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

od dróg wewnCtrznych - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi,  
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działkiś 
3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni działkiś 
4) wysokoWć budynkówŚ 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

5) pokrycia dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - nalecy kształtować indywidualnie, kalenice budynków tworz>cych drogC 
wewnCtrzn> - równoległe do tej drogi, 

9) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
33ZL  

przeznaczenie podstawowe:  
 teren lasu 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 12 966 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren istniej>cego kompleksu leWnego  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu leWnym,  
2) gospodarkC leWn> nalecy prowadzić zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

34MN, 35MN, 36MN,  
37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 działalnoWć usługowa  
przeznaczenie  
alternatywne:  

 usługi turystyczne,  
 usługi handlowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 7 084 m
2
, ok. 38 942 m

2
, ok. 29 076 m

2
,ok. 28 729 m

2
,                     

ok. 13 290 m
2
, ok. 17 507 m

2
, ok. 9 538 m

2
, ok. 9 823 m

2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     tereny niezainwestowane  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty mieszkalne, ustala siC ich przebudowC, budowC, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania.  
2) zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, ustala siC minimaln> powierzchniC nowej działki 

budowlanej - 1 200 m
2, zaleca siC ł>czenie s>siednich działek i na powiCkszonym terenie realizacjC 

jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego, 
3) ewentualna uci>cliwoWć planowanej zabudowy usługowej musi zamykać siC w granicach własnej 

działki, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi wewnCtrzne, drogC gminn>ś 

min. 8 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej,  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 %, powierzchni działki,  
6) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki, 
7) dla projektowanej zabudowy ustala siCŚ  
   a) wysokoWć budynków do - 2 kondygnacji nadziemnych, 
   b) budynki mieszkalne jednorodzinne, usługoweŚ 2-kondygnacyjne, z ostatni> kondygnacj> ukryt> 

w dachu dwuspadowym o k>cie nachylenia połaci dachowych 35 - 50
o
, 

   c) dopuszcza siC budynki gospodarcze, zlokalizowane na zapleczu - jednokondygnacyjne z dachem 
dwuspadowym, 

   d) kalenice budynków tworz>cych ulice - równoległe do ulicy, na działkach skrajnych - kształtować 
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indywidualnie, 
   e) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

42MN, 43MN  
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 działalnoWć usługowa  
przeznaczenie alternatywne:  

 usługi turystyczne,  
 usługi handlowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 12 195 m
2
, ok. 10 158 m

2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren niezainwestowany  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty mieszkalne, ustala siC ich przebudowC, budowC, prowadzenie robót 

budowlanych i zmianC sposobu ucytkowania.  
2) zachowuje siC istniej>ce podziały geodezyjne, ustala siC minimaln> powierzchniC nowej działki 

budowlanej - 1200 m
2, zaleca siC ł>czenie s>siednich działek i na powiCkszonym terenie realizacjC 

jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego, 
3) ewentualna uci>cliwoWć planowanej zabudowy usługowej musi zamykać siC w granicach własnej 

działki, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi wewnCtrzne, min. 8 m od 

zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki, 
6) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki, 
7) dla projektowanej zabudowy ustala siCŚ 
   a) wysokoWć budynków do 2 kondygnacji nadziemnych, 
   b) budynki mieszkalne jednorodzinne, usługoweŚ 2-kondygnacyjne, z ostatni> kondygnacj> ukryt> 

w dachu dwuspadowym o k>cie nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

   c) kalenice budynków tworz>cych ulice - równoległe do ulicy, na działkach skrajnych, narocnych - 
kształtować indywidualnie, 

   d) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

44UT  
przeznaczenie podstawowe:  

 usługowa turystyczna,  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 funkcja mieszkaniowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 6 339 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren niezainwestowany  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

od dróg wewnCtrznych - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi,  
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działkiś 
3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działkiś 
4) wysokoWć budynków – 2 kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

5) pokrycie dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - nalecy kształtować indywidualnie, kalenice budynków tworz>cych drogC 
powiatow> - równoległe do tej drogi, 

6) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
45MN  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 działalnoWć usługowa  
 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 9485 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren niezainwestowany  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ewentualna prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś  
2) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 
od dróg wewnCtrznych - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi, 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działkiś 
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działkiś 
5) wysokoWć budynków – 2 kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

6) pokrycie dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 

7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
46MN  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 działalnoWć usługowa  
 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 3359 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren niezainwestowany  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC ich przebudowC, budowC, prowadzenie robót budowlanych 

i zmianC sposobu ucytkowania.  
2) ewentualna prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
3) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi wewnCtrznej - min. 6 m 

od linii rozgraniczaj>cej, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30 % powierzchni działkiś 
6) wysokoWć budynków – 2 kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty 

nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

7) pokrycie dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

47ZL  
przeznaczenie podstawowe:  

 las 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 1962 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren lasu  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) pozostawia siC istniej>ce ucytkowanie leWne, 
2) gospodarkC leWn> prowadzić zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

48MN*U 
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2912 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn>  
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jednorodzinna  
przeznaczenie dopuszczalne, 

alternatywne:  
 usługi nieuci>cliwe  

 

C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC przebudowC, budowC i prowadzenie robót budowlanych 

oraz zmianC sposobu ucytkowania.  
2) ewentualna prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
3) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

od drogi wewnCtrznej - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działkiś 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działkiś 
6) nowe budynki 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty nachylenia  
połaci dachowych 35-50

o
, 

7) pokrycie dachów dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków tworz>cych drogC 
powiatow> - równoległe do tej drogi, 
8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

49EE  
przeznaczenie podstawowe:  

 urz>dzenia elektroenergetyczne 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 66 m
2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany stacj> transformatorow>  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>c> stacjC,  
2) wszelkie zmiany na warunkach Pżź Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 

50MN*ML  
51MN*ML  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna,  
przeznaczenie alternatywne: 

 zabudowa letniskowa,  
 usługi nieuci>cliwe  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 52637 m
2
, 44733 m

2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     teren zainwestowany zabudow> mieszkaln> jednorodzinn>, letniskow>  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>ce budynki, ustala siC przebudowC, budowC i prowadzenie robót budowlanych 

oraz zmianC sposobu ucytkowania.  
2) ewentualna prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
3) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

od drogi wewnCtrznej - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działkiś 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działkiś 
6) nowe budynki 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty nachylenia 

połaci dachowych 35-50
o
, 

7) pokrycie dachów dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 

8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
52MN, 53MN, 54MN, 55MN  
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna,  
 zabudowa letniskowa,  
 zabudowa usługowa  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 8689 m
2
, ok.10750 m

2
, ok. 15032 m

2
, ok. 20845 m

2
 

B. Stan istniej>cyŚ  
     tereny niezainwestowane  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1200 m

2, zasady podziału wskazano na rysunku 
graficznym,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj>cej drogi wewnCtrzne - min. 6 m, od zewnCtrznej 
krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki, 
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki,  
5) planowane budynki o wysokoWci do 2-kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> 

w dachu dwuspadowym, symetrycznym, o kacie nachylenia połaci dachowych 37-47
o
,  

6) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

56ZL, 57ZL, 58ZL  
przeznaczenie podstawowe:  

 las 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 9 974 m
2
, 41 093 m

2
, 8 637 m

2
 

B. Stan istniej>cy  
     tereny lasów 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) pozostawia siC lasy w dotychczasowym ucytkowaniu, 
2) gospodarkC leWn> prowadzić z obowi>zuj>cy 

59ML, 60ML, 61ML  
przeznaczenie podstawowe:  

 zabudowa letniskowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 5095 m
2
, 12311 m

2
, 5937 m

2
  

B. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowane 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1200 m

2
,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj>cej drogi wewnCtrzne - min. 6 m, od zewnCtrznej 
krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60 % powierzchni działki,  
5) planowane budynki o wysokoWci do 2-kondygnacji nadziemnych, z ostatni> kondygnacj> ukryt> 

w dachu dwuspadowym, symetrycznym, o kacie nachylenia połaci dachowych 35-50
o
,  

6) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
7) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

62MN  
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie alternatywne:  

 zabudowa usługowa,  
 zabudowa letniskowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 28 817 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC minimaln> powierzchniC nowej działki budowlanej - 1 200 m

2, zaleca siC ł>czenie s>siednich 
działek i na powiCkszonym terenie realizacjC jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi wewnCtrzne, min. 8 m od 
zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki, 
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5) dla projektowanej zabudowy ustala siCŚ  
   a) wysokoWć budynków do - 2 kondygnacji nadziemnych, 
   b) budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe - 2 kondygnacyjne, z ostatni> kondygnacj> ukryt> 

w dachu dwuspadowym o k>cie nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

   c) kalenice budynków tworz>cych ulice - równoległe do ulicy, 
   d) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
5) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

63 RP  
przeznaczenie podstawowe:  

 uprawy polowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 25546 m
2
 

A. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowany, ucytkowany rolniczo 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce grunty rolne,  
2) realizacja ewentualnej zabudowy zagrodowej na warunkach obowi>zuj>cych przepisów. 

64MN, 65MN  
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
przeznaczenie alternatywne:  

 zabudowa usługowa, letniskowa 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 2 048 m
2
, 2 490 m

2
 

B. Stan istniej>cy  
     tereny niezainwestowane 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi wewnCtrzne, min. 8 m od 

zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej,  
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki,  
3) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki, 
4) dla projektowanej zabudowy ustala siCŚ 
   a) wysokoWć budynków do - 2 kondygnacji nadziemnych,  
   b) projektowane budynki - 2 kondygnacyjne, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym 

o k>cie nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

   c) kalenice budynków tworz>cych ulice - równoległe do ulicy, na działkach skrajnych, narocnych - 
kształtować indywidualnie, 

   d) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
5) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 

66MP*MN  
przeznaczenie podstawowe:  

 zabudowa pensjonatowa, mieszkalna 
jednorodzinna  

przeznaczenie dopuszczalne:  
 usługi nieuci>cliwe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 10 481 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren zainwestowany zabudowa mieszkaniow> jednorodzinn> 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty, ustala siC przebudowC, budowC i prowadzenie robót budowlanych 

oraz zmianC sposobu ucytkowania,  
2) ewentualna prowadzona działalnoWć nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
3) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

od drogi wewnCtrznej - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działkiś 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40 % powierzchni działkiś 
6) nowe budynki 2 kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty nachylenia 

połaci dachowych 35-50
o
, 

7) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 

8) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
67MN  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkalna jednorodzinna,  

przeznaczenie alternatywne:  
 zabudowa usługowa turystyczna,  

 usługi nieuci>cliwe,  
 zabudowa letniskowa  

 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 45 707 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC minimaln> powierzchniC nowej działki budowlanej - 1200 m

2, zaleca siC ł>czenie s>siednich 
działek i na powiCkszonym terenie realizacjC jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
letniskowego lub usługowego,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi wewnCtrzne, 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki, 
5) dla projektowanej zabudowy ustala siCŚ  
   a) wysokoWć budynków do - 2 kondygnacji nadziemnych, 
   b) budynki mieszkalne – 2 kondygnacyjne, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym 

o k>cie nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

   c) kalenice budynków tworz>cych ulice - równoległe do ulicy, na działkach skrajnych, narocnych - 
kształtować indywidualnie, 

   d) pokrycie dachów - dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice równoległe do ulicy, 
zabudowC na działkach skrajnych kształtować równolegle do ulicy nadrzCdnej, 

6) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM § 16. 
68RM  

przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa zagrodowa 

w gospodarstwie rolnym  
przeznaczenie dopuszczalne:  

 usługi turystyczne 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 13 837 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren zainwestowany zabudow> zagrodow> w gospodarstwie rolnym 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce budynki, ustala siC przebudowC, budowC i prowadzenie robót budowlanych 

oraz zmianC sposobu ucytkowania.  
2) prowadzona działalnoWć rolnicza nie moce powodować uci>cliwoWci dla s>siedniej zabudowyś 
3) nieprzekraczalne linia nowej zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej - min. 8 m, 

od drogi wewnCtrznej - min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni terenu; 
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50 % powierzchni terenu, 
6) nowe budynki 2-kondygnacyjne, z drug> kondygnacj> ukryt> w dachu dwuspadowym, k>ty nachylenia 

połaci dachowych 35-50
0
, 

7) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna w odcieniu ceglasto-czerwonym, kalenice budynków 
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tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 
69RP  

przeznaczenie podstawowe:  
 uprawy polowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 16 932 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren byłej eksploatacji kruszywa, ucytkowany rolniczo  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce grunty rolne,  
2) realizacja ewentualnej zabudowy zagrodowej na warunkach obowi>zuj>cych przepisów. 

70RP  
przeznaczenie podstawowe:  

 uprawy polowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 58 427 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowany, ucytkowany rolniczo 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce grunty rolne,  
2) realizacja ewentualnej zabudowy zagrodowej na warunkach obowi>zuj>cych przepisów. 

71MN  
przeznaczenie podstawowe:  
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  
 usługi nieuci>cliwe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 21 042 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowany 
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) ustala siC minimaln> powierzchniC nowej działki budowlanej - 1200m

2, zaleca siC ł>czenie s>siednich 
działek i na powiCkszonym terenie realizacjC jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
usługowego,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy  -  min. 8 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej,          
min. 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogC gminn>, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25 % powierzchni działki,  
4) minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki, 
5) dla projektowanej zabudowy ustala siCŚ 
   a) wysokoWć budynków do - 2 kondygnacji nadziemnych,  
   b) budynki mieszkalne jednorodzinne  - 2 kondygnacyjne, z ostatni> kondygnacj> ukryt> w dachu 

dwuspadowym o k>cie nachylenia połaci dachowych 35-50
o
, 

   c) kalenice budynków tworz>cych drogC powiatow> - równoległe do tej drogi, 
   d) pokrycie dachów - dachówka lub blacha dachówko-podobna w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
6) w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleM §16. 

72RP  
przeznaczenie podstawowe:  

 uprawy polowe 

A. Ł>czna powierzchnia terenu  - ok. 8 299 m
2
 

B. Stan istniej>cy  
     teren niezainwestowany, ucytkowany rolniczo  
C. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) zachowuje siC istniej>ce grunty rolne 

 
§ 15. Ustalenia dotycz>ce ulic i ci>gów pieszychŚ 

 
Symbol w planie Przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania 

1KL Droga publiczna - odcinek ci>gu drogi powiatowejŚ Jagodne Małe-Jagodne Wielkie-Rydzewo-Kleszczewo-Ruda 
1718N, ulica lokalna o dopuszczeniu obsługi terenów przyległych poprzez adaptacjC istniej>cych zjazdów, zjazdy 
zbiorcze i wł>czone drogi dojazdowe. Linie rozgraniczaj>ce wg rysunku planu o szerokoWci 13 m - 26 m.  
Prowadzenie infrastruktury technicznej, Wciecki pieszej, rowerowej. 

2KL Droga publiczna -odcinek ci>gu drogi powiatowej Rydzewo-Wierciejki-Przykop Nr 1839N, ulica lokalna 
o dopuszczeniu obsługi terenów przyległych poprzez adaptacjC istniej>cych zjazdów, zjazdy zbiorcze i wł>czone 
drogi dojazdowe. Linie rozgraniczaj>ce wg rysunku planu o szerokoWci 13 m – 23 m.Prowadzenie infrastruktury 
technicznej, Wciecki pieszej, rowerowej. 

3KD Droga publiczn. - stanowi>ca drogC zbiorcz> klasie technicznej Z, odci>caj>ca drogC powiatow> Nr 1718N. 
4KD Droga publiczna (gminna) – stanowi>ca ulicC lokaln>, w kasie technicznej L., Rydzewo-Paprotki. SzerokoWć 

w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych. 
5KDW Droga wewnCtrzna gminna, szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 8-12 m, z zachowaniem istniej>cej 

szerokoWci przy działce nr 180/3 w konturze o symbolu 36MN i przy działce nr 183/4 w konturze o symbolu 33ZL. 
6KD, 7KD, 8KD Drogi publiczne - ulice dojazdowe, w klasie technicznej D. SzerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 8 - 12 m. 

9KD, 10KD,11KD, 
12KD, 13KD, 14KD, 

15KD 

Drogi publiczne - ulice dojazdowe, w klasie technicznej D. SzerokoWć istniej>cych dróg w liniach rozgraniczaj>cych 
nieruchomoWci, dla projektowanych ustala siC minimaln> szerokoWć - 10 m. 

16KDW…  
do 41KDW 

Drogi dojazdowe i wewnCtrzne, w klasie technicznej D - szerokoWć istniej>cych dróg w liniach rozgraniczaj>cych 
nieruchomoWci, dla projektowanych ustala siC minimaln> szerokoWć -  8 m. 

42KX ……  
do 50KX 

Ci>gi piesze i pieszo-jezdne w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z rysunkiem graficznym. 

 
§ 16. Ustalenia dotycz>ce parkingówŚ 

  - Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nalecy sytuować przy jezdniach ulic klasy Z, L i D, jako pasy postojowe 
(zatoki) w układzie parkowania prostopadłym do osi ulic o szerokoWci 5,0 m. Miejsca postojowe dla samochodów 
ciCcarowych nalecy sytuować przy jezdniach klasy Z, L i D jako pasy postojowe równoległe o szerokoWci               3,0 m. 
Ponadto zagospodarowanie poszczególnych działek powinno uwzglCdniać potrzeby parkingowe ich właWcicieli 
w zalecnoWci od funkcji miejsca parkingowe w iloWciŚ 
- - min. 2 miejsca postojowe/100 m

2
 pow. ucytkowej   i usługowej, 

- - min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych, 
- - min. 1 miejsce /1 mieszkanie. 

 
§ 17. -Ustalenia dotycz>ce infrastruktury technicznej. 

 
  1) -Energetyka Zasilanie zabudowy w  energiC elektryczn> terenów objCtych niniejszym planem odbywać siC bCdzie liniami 

napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniej>cych lub projektowanych stacji transformatorowych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 77   Poz. 1245 
 

- 4581 - 

Ostateczna iloWć stacji transformatorowych i typ linii zaleceć bCdzie od zapotrzebowania mocy przez właWcicieli 
poszczególnych obiektów. Projektowane kubaturowe stacje transformatorowe nalecy lokalizować na wydzielonych działkach. 
W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urz>dzeniami elektroenergetycznymi nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowi>zuj>cymi normami i przepisami. Przebudowa, 
która powinna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii 
elektroenergetycznych, lecz równiec wykonania odpowiednich obostrzeM i uziemieM i powinna być realizowana na drodze 
umowy miCdzy zainteresowanymi i Pżź Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 

 
  2) -Energia cieplna Zaopatrzenie zabudowy w energiC ciepln> do ogrzewania budynków - z indywidualnych aródeł ciepła, 

z lokalnych sieci ciepłowniczych, w zalecnoWci od uwarunkowaM techniczno-ekonomicznych. 
 
  3) -Gaz. Zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej na warunkach Zarz>dcy sieci. 
 
  4) -Woda. Zaopatrzenie w wodC - wył>cznie z komunalnej sieci wodoci>gowej na warunkach Zarz>dcy sieci. 
 
  5) -Kanalizacja sanitarna Odprowadzanie Wcieków - wył>cznie kanalizacj> sanitarn> do oczyszczalni Wcieków na 

warunkach Zarz>dcy sieci. 
 
  6) -Kanalizacja deszczowa Ustala siC, ce wody opadowe odprowadzane bCd> do gruntu bezpoWrednio na ucytkowanych 

działkach z zastosowaniem ułatwiaj>cych to rozwi>zaM technicznych np. powierzchni przepuszczalnych lub terenów 
zielonych, jednoczeWnie przewiduje siC mocliwoWć odprowadzenia wód opadowych z terenów zanieczyszczonych i o 
przewacaj>cej iloWci powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej. Do kanalizacji deszczowej w szczególnoWci 
odprowadzane bCd> wody opadowe z terenów dróg, parkingów i innych obszarów o znacznym stopniu 
zanieczyszczenia, na których nastCpuje spłukiwanie substancji ropopochodnych i innych, mog>cych stanowić trwałe 
aródło zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych. WłaWciciel lub ucytkownik terenu jest zobowi>zany do 
zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umocliwiaj>cym zapewnienie przesi>kania wód deszczowych na 
ucytkowanym terenie oraz zapewnić takie ukształtowanie terenu i zastosować takie rozwi>zania techniczne 
uniemocliwiaj>ce spływ wód na grunty s>siednie. 

 
  7) -Telekomunikacja Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 

w pasie drogowym drogi wewnCtrznej. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. 

 
  8) -Urz>dzenia melioracji wodnych Na obszarze objCtym planem, wyszczególnione zostały symbolem - wm, istniej>ce 

urz>dzenia melioracji wodnych szczegółowych. Nalecy je zachować dla odwodnienia gruntów rolnych połoconych poza 
obszarem opracowania. źwentualna przebudowa, budowa urz>dzeM wodnych, budowa obiektów w ich s>siedztwie - 
wymaga uzgodnienia z  Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM Wodnych w Olsztynie Oddział Rejonowy w żicycku. 

 
  9) Inne elementy uzbrojenia Dopuszcza siC wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowi>zuj>ce 

przepisy bez koniecznoWci wprowadzania zmian do planu. W granicach objCtych opracowaniem planu zakazuje siC 
wznoszenia wolno stoj>cych masztów antenowych. 

 
Rozdział III 

Przepisy koMcowe 
 

§ 18. Ustala siC jednorazow> opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci terenów przeznaczonych pod zabudowC 
usługow>, mieszkaniow> i letniskow> - w wysokoWci 20 % (słownieŚ dwadzieWcia procent), o której mowa w art. 36                
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 19. W granicach opracowania planu trac> moc ustaleniaŚ „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowoWci Rydzewo”, przyjCte uchwał> Nr XVI/125/2004 Rady żminy Miłki z dnia 26 maja 2004 r. 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy Miłki. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Dariusz żórski
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
 

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 
siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoWci Rydzewo z ustaleniami zawartymi 
w Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy Miłki, uchwalonymi uchwał> Nr 73/IX/99 
Rady żminy Miłki z dnia 30.11.1999 r. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
1. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trakcie 

wyłocenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoWci Rydzewo - do publicznego 
wgl>du w dniach od 29 grudnia 2009 r. do 20 stycznia 2010 r., a takce w dniu wyznaczonej dyskusji publicznej 15 stycznia 
2010 r. oraz w terminie 14 dni po zakoMczeniu wyłocenia - do 3 lutego 2010 r. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nie 
posiadaj>ce osobowoWci prawnej wniosły piCć uwag do projektu planu, które zostały uwzglCdnione pozytywnie. 
 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLV/242/2010 
Rady żminy Miłki 
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy oraz zasady finansowania wynikaj> z budcetu gminy. 
 

W granicach planu w skład przestrzeni publicznych nalec>cych do zadaM własnych gminy, o których mowa 
w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza siC ulice oznaczone symbolem 
KL, KD, tereny ci>gów pieszo-jezdnych i pieszych, teren zieleni parkowej w konturze o symbolu 13ZP, teren szkoły 
o symbolu 15UC, teren ogólnodostCpnej placy i k>pieliska na terenie o symbolu 3UT, a w zalecnoWci od potrzeb, ustala siC 
mocliwoWć wyznaczenia dodatkowych terenów. 
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UCHWAŁA Nr XLV/243/2ŃńŃ 

Rady żminy Miłki 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci miejscowoWci Jagodne Małe. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i 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) w zwi>zku z art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, 

z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, 
poz. 541). 
 

Rozdział ń 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla czCWci miejscowoWci Jagodne Małe 
w obrCbie geodezyjnym Jagodne Wielkie, w granicach 
okreWlonych zał>cznikiem nr 1 do uchwały IX/56/2007 
Rady żminy Miłki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie 
przyst>pienia do opracowania zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowoWci Jagodne Małe obejmuj>cy tereny 
oznaczone symbolami: 9US, 15UK*UP, 20WZ, 21ZP 
o ł>cznej powierzchni około 2 ha. 

 

  


