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UCHWAŁA Nr XXXIX/236/10 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 18 lutego 2010 r. 

 

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Romoty, 
Gmina Kalinowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z póan. zm.) Rada żminy Kalinowo uchwala, co 
nastCpujeŚ 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy Kalinowo, uchwalonego uchwał> 
Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 
2000 roku z póan. zm., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, obejmuj>cy działkC 
oznaczon> nr ewid. 50/23 i czCWć działki oznaczonej       
nr ewid. 41, o ogólnej powierzchni 6,2 ha, składaj>cy siC 
z ustaleM zawartych w niniejszej uchwale oraz 
integralnych czCWci uchwałyŚ rysunku planu w skali 1:1000 
stanowi>cego zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu i 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, 
stanowi>cego zał>cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. Przedmiot i granice planu okreWlono na podstawie 
uchwały Nr XXX/180/09 Rady żminy Kalinowo z dnia 
28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenu połoconego w obrCbie 
Romoty, gmina Kalinowo, stanowi>cego działkC o nr ewid. 
50/23 i czCWć działki o nr ewid. 41. 
 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objCtego planem 
 

§ 3. 1. Teren objCty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi> grunty rolne 
klasy V i VI (ucytki gruntoweŚ PsIV i ŁV) oraz drogi, 
o ł>cznej powierzchni 6,2 ha, wytworzone z gleb 
pochodzenia mineralnego. 

 
2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele 

nierolnicze i nieleWne nie wymagaj> zgody, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leWnych (Źz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266 z póan. zm.). 

 
§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych 

w ustaleniach planu jest w szczególnoWci przeznaczenie 
terenu pod zabudowC rekreacji indywidualnej. 
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2. OkreWla siC nastCpuj>ce rodzaje lokalnych 
ograniczeM w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, 
dla których wymagania szczególne dla inwestowania 
i zagospodarowania z nimi zwi>zane s> zawarte 
w ustaleniach planu: 
 
  1) ograniczenia zwi>zane z połoceniem terenu 

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

 
  2) wystCpowanie w granicach planu stanowiska 

archeologicznego. 
 

§ 5. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ML, 
 
  2) tereny zieleni urz>dzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP, 
 
  3) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW, 
 
  4) tereny ci>gów pieszych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDX. 
 

§ 6. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 s> ustaleniami obowi>zuj>cymiŚ 
 
  1) granice terenu objCtego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania, 
 
  3) sposób ucytkowania terenu, okreWlony symbolami 

literowymi, 
 
  4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, 
 
  5) strefa ochrony archeologicznej. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1  pełni> funkcjC informacyjn> lub 
orientacyjn>. 

 
§ 7. Ilekroć w planie jest mowa o: 

 
  1) terenie - nalecy przez to rozumieć teren ograniczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, jeWli 
z treWci uchwały nie wynika inaczej, 

 
  2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy 

przez to rozumieć granicC usytuowania Wciany 
budynku lub innych obiektów, z pominiCciem galerii, 
balkonów, tarasów, wykuszy wysuniCtych poza obrys 
budynku mniej nic 1,0 m oraz elementów wejWć do 
budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych itp.), 

 
  3) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

sumC powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich 
zewnCtrznym obrysie murów lub obudowy Wcian 
przyziemia, a w przypadku nadwieszeM, podcieni 
z podporami, przejazdów - po obrysie wycszych 
kondygnacji, 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 

rozumieć powierzchniC działki trwale pokryt> 

roWlinnoWci> oraz wodami powierzchniowymi, która 
pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo, nie stanowi>c> nawierzchni dojazdu 
i parkingów trwale i szczelnie utwardzonych, 

 
  5) froncie działki - nalecy przez to rozumieć czCWć działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
siC główny wjazd lub wejWcie na działkC. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu 
 

§ 8. 1. Ustala siC tereny zabudowy rekreacji 
indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1ML, 2ML, 3ML i 4ML. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenuŚ teren 

o funkcji rekreacyjnej, planowany w szczególnoWci 
w czCWci do zabudowy budynkami rekreacji indywidualnej 
tj. przeznaczonymi do okresowego wypoczynku. 

 
§ 9. 1. Ustala siC tereny zieleni urz>dzonej, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP i 3ZP. 
 
2. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenu: teren 

o funkcji rekreacyjnej, planowany do zagospodarowania 
zieleni>, objCty zakazem realizacji zabudowy kubaturowej. 

 
§ 10. 1. Ustala siC tereny dróg wewnCtrznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW 
i 3KDW. 

 
2. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenuŚ teren 

słuc>cy do obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej 
terenów przyległych i s>siednich. 

 
§ 11. 1. Ustala siC tereny ci>gów pieszych, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1KDX i 2KDX. 
 
2. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenu: teren 

słuc>cy do komunikacji pieszej, rekreacji oraz obsługi 
infrastrukturalnej terenów s>siednich. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

 
§ 12. Ustalenia dla terenów zabudowy rekreacji 

indywidualnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1ML, 2ML, 3ML i 4ML: 
 
  1) realizacja budynków rekreacji indywidualnej,               

tj. przeznaczonych do okresowego wypoczynku, 
 
  2) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na 
rysunku planu, 

 
  3) wysokoWć budynków do dwóch kondygnacji 

nadziemnych ł>cznie z poddaszem ucytkowym, w tym 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

 
  4) szerokoWć elewacji budynków rekreacji indywidualnej 

od strony frontu działkiŚ maksimum 15 m, przy 
zachowaniu minimalnej odległoWci 4 m od granicy 
s>siednich działek budowlanych, 
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  5) maksymalna wysokoWć kalenicy dachu budynku, 
mierzona od Wredniego poziomu terenu przed 
głównym wejWciem do budynkuŚ 9 m, 

 
  6) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 

wielospadowych z wyraanie zarysowan> kalenic> 
główn>, o k>cie nachylenia głównych połaci 
dachowych w przedziale 30

0
 ÷ 450

, 
 
  7) zalecany układ głównych kalenic dachowych został 

okreWlony na rysunku planu, 
 
  8) dopuszcza siC mocliwoWć realizacji garacy jako 

obiektów wolnostoj>cych lub wbudowanych 
i przybudowanych do budynków rekreacji 
indywidualnej, 

 
  9) na kacdej działce dopuszcza siC realizacjC jednego 

budynku gospodarczego, słuc>cego obsłudze budynku 
rekreacji indywidualnej, przy ograniczeniu jego 
wysokoWci, mierzonej od Wredniego poziomu terenu 
przed głównym wejWciem do budynku do kalenicy 
dachu - do maksimum 6,0 m, i zastosowaniu dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych z wyraanie 
zarysowan> kalenic>, o nachyleniu połaci w przedziale 
od 30

0
 ÷ 450

; budynki gospodarcze nalecy lokalizować 
kieruj>c siC zasad> ł>czenia ich, w miarC mocliwoWci, 
na granicach przyległych działek, 

 
  10) realizacja obiektów zwi>zanych z obsług> 

infrastrukturaln> terenów budowlanych i utrzymania 
porz>dku jakŚ uzbrojenie terenu, parkingi, 
komunikacja wewnCtrzna, kontenery na odpadki 
stałe itp., 

 
  11) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki połoconej na terenach MLŚ maksymalny 0,20, 
 
  12) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 50 % powierzchni działki. 
 

§ 13. Ustalenia dla terenów zieleni urz>dzonej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP 
i 3ZP: 
 
  1) zagospodarowanie terenu zieleni> nisk>, Wredni> 

i wysok>, 
 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków, 
 
  3) w zwi>zku z kwalifikacj> terenu jako terenu dostCpu do 

wód publicznych, dopuszcza siCŚ 
- a) realizacjC obiektów architektury ogrodowej, 
- b) realizacjC placy - teren 2ZP, 

   - c) budowC      pomostu    o   funkcji rekreacyjnej 
i ewentualnie słuc>cego do cumowania niewielkich 
jednostek pływaj>cych, pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego. 

 
§ 14. 1. Ustala siC tereny dróg wewnCtrznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW 
i 3KDW: 
 
  1) drogi wewnCtrzne, przeznaczona do bezpoWredniej 

obsługi terenów przyległych i s>siednich, 
 
  2) szerokoWć pasa drogowego drogi 1KŹW, w granicach 

terenu objCtego planemŚ 6 m÷6,5 m, 
 

  3) minimalna szerokoWć pasa drogowego drogi 2KŹW 
i 3KDW: 7 m, 

 
  4) drogi 2KDW i 3KŹW zakoMczone placami nawrotowymi 

o wymiarach minimum 12,5 m na 12,5 m, 
 
  5) dopuszcza siC urz>dzenie dróg w formie ci>gów 

pieszo-jezdnych, 
 
  6) w planowanych pasach drogowych dopuszcza siC 

budowC sieci infrastruktury technicznej, 
 
  7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

budynkówŚ 
 

- a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej pas 
drogowy drogi 1KDW, 

 
- b) w odległoWci 5 m od linii rozgraniczaj>cej pas 
drogowy drogi 2KDW i 3KDW. 

 
§ 15. Ustalenia dla terenów ci>gów pieszych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDX i 2KDX: 
 
  1) ci>gi piesze, słuc>ce do komunikacji pieszej i rekreacji, 
 
  2) minimalna szerokoWć ci>gu pieszego w liniach 

rozgraniczaj>cychŚ 5 m, 
 
  3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

budynkówŚ w odległoWci 5 m od linii rozgraniczaj>cej 
ci>g pieszy. 

 
§ 16. Ustalenia dotycz>ce podziałów nieruchomoWci 

dla całego obszaru objCtego planemŚ 
 
  1) kacda z wydzielanych działek musi mieć dostCp do 

drogi publicznej, w tym poprzez drogC wewnCtrzn> 
wyznaczon> w planie, 

 
  2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej 

z przeznaczeniem pod zabudowC rekreacji 
indywidualnej: 1500 m

2
, 

 
  3) minimalna szerokoWć frontu działki wydzielanej 

z przeznaczeniem pod zabudowC rekreacji 
indywidualnej: 20 m, 

 
  4) wydzielenie terenówŚ dróg wewnCtrznych i ci>gów 

pieszych, planuje siC po granicy okreWlonej w planie 
i opisanej jakoŚ ”linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
sposobie ucytkowania”, z dopuszczeniem niewielkiej 
korekty przebiegu linii, wynikaj>cej z opracowanego 
projektu drogowego lub podziału geodezyjnego terenu, 

 
  5) dla stwierdzenia zgodnoWci podziału nieruchomoWci 

z ustaleniami planu - jeceli ustalenia szczegółowe 
zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowi> inaczej - 
nalecy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie 
dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy 
istnieje mocliwoWć zgodnego z planem 
zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 
§ 17. 1. Zabudowa winna skal> i form> harmonizować 

z otoczeniem i krajobrazem. 
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2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów 
budowlanych - cegła, kamieM, drewno, dachówka. 

 
3. Wprowadza siC zakaz stosowania pokryć 

dachowych w kolorze innym nic w odcieniach czerwieni 
i br>zu. 

 
4. Lokalizacja budynków przy zachowaniu 

maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
oznaczonej na rysunku planu. 

 
5. Żorma ogrodzeM posesji od strony drogi dróg 

i ci>gów pieszych powinna być ujednolicona pod 
wzglCdem formy, gabarytów i zastosowanych materiałów. 
Maksymalna wysokoWć ogrodzeMŚ 1,7 m, mierzona od 
poziomu terenu. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

§ 18. 1. Obowi>zuje ochrona i zachowanie elementów 
podlegaj>cych prawnej ochronie w zakresie ochrony 
Wrodowiska przyrodniczegoŚ Obszar Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, wprowadzony na 
podstawie aktów prawnych. Projekt planu został 
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Vrodowiska w Olsztynie. 

 
2. Plan przyjmuje w zakresie ochrony przed hałasem 

kwalifikacjC wskazanych w planie terenów zabudowy 
rekreacji indywidualnej jako terenów przeznaczonych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo Ochrony Vrodowiska i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. 

 
3. Na terenie objCtym planem obowi>zuje utrzymanie 

wysokich standardów Wrodowiska przyrodniczego, 
w szczególnoWci czystoWci wód, powietrza 
atmosferycznego, gleb. 

 
4. Wprowadza siC obowi>zek docelowego objCcia 

obszaru planu zorganizowanym systemem 
odprowadzania i unieszkodliwiania Wcieków, 
wytwarzanych przez ucytkowników oraz zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa wprowadza zakaz 
odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków do gruntu 
i wód. 

 
5. Wprowadza siC zakaz stosowania 

nieprzetworzonego cucla do ulepszania nawierzchni dróg 
i dojazdów. 

 
6. Obowi>zuje zakaz realizacji inwestycji mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony Wrodowiskaś zakaz nie 
dotyczy inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu. 

 
7. Wprowadza siC zakaz gromadzenia i składowania 

odpadów nie zwi>zanych ze zwykłym ucytkowaniem 
nieruchomoWci. Ucytkownicy terenów musz> posiadać 
zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych 
np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne. 

 
8. Wprowadza siC obowi>zek objCcia obszaru planu 

zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 

 
 

 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz ustalenia dotycz>ce granic 

i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie 

 
§ 19. 1. Na terenie objCtym planem, w granicach 

działki oznaczonej nr ewid. 50/23, znajduje siC stanowisko 
archeologiczne: A-Romoty, stanowisko nr 4 (APZ 23-81/6) 
- Wlad osadnictwa z mezolitu - epoki celaza. 
 
  1) Wszelkie działania na obszarze stanowiska 

archeologicznego musz> być uzgodnione 
z Wojewódzkim UrzCdem Ochrony Zabytków 
w Olsztynie Delegatura w źłku, 

 
  2) Prace ziemne na obszarze stanowiska 

archeologicznego, wymagaj> przeprowadzenia 
wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych lub nadzoru 
archeologicznego, na które wymagane jest stosowne 
pozwolenie Wojewódzkiego UrzCdu Ochrony 
Zabytków w Olsztynie Delegatura w źłku. 

 
2. Na terenie objCtym planem miejscowym nie wystCpuj> 

tereny górnicze oraz naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi i zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

 
§ 20. 1. ObsługC komunikacyjn> terenu objCtego 

planem projektuje siC w oparciu drogi wewnCtrzne (tereny 
1KDW, 2KDW i 3KŹW), drogC publiczn> powiatow>, 
połocon> przy granicy terenu objCtego planem oraz 
w oparciu o ci>gi piesze (terenyŚ 1KŹX i 2KDX). 
 

2. Potrzeby parkingowe nalecy zabezpieczyć poprzez 
realizacjC miejsc postojowych na terenachŚ 1ML, 2ML, 
3ML i 4ML przyjmuj>c minimum dwa miejsca postojowe 
(w tym w pomieszczeniach garacowych) na jednej działce 
budowlanej. 

 
3. Zasilanie w energiC elektryczn> planuje siC 

z istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych, po 
dokonaniu niezbCdnej rozbudowy tych urz>dzeM według 
wymogów technicznych dystrybutora energii 
i eksploatatora sieci. 

 
4. RealizacjC zapotrzebowania na wodC do celów 

bytowo-gospodarczych przewiduje siC docelowo 
z wodoci>gu gminnego, po dokonaniu niezbCdnej jego 
rozbudowy, na warunkach zarz>dcy sieci. Sieć 
wodoci>gow> w granicach planu nalecy projektować 
w szczególnoWci na terenachŚ 1KŹW, 2KŹW i 3KDW. 

 
5. Odprowadzanie Wcieków bytowo-gospodarczych 

przewiduje siC docelowo do projektowanej kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni Wcieków, w oparciu o system 
grawitacyjny lub grawitacyjno-tłoczny. Sieć kanalizacji 
sanitarnej w granicach planu nalecy projektować 
w szczególnoWci na terenachŚ 1KŹW, 2KŹW i 3KDW. 

 
6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów 

powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
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7. RealizacjC zapotrzebowania na energiC ciepln> 
przewiduje siC z indywidualnych aródeł ciepła, 
funkcjonuj>cych w oparciu o paliwo ekologiczne (noWniki 
przyjazne Wrodowisku takie jakŚ olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, 
itp.), spełniaj>cych wymagania okreWlone w przepisach 
szczególnych. Źopuszcza siC ogrzewania kominkowe. 

 
8. Podł>czenie do sieci telekomunikacyjnej nalecy 

projektować zgodnie z warunkami jej zarz>dcy. Linie 
telekomunikacyjne w granicach planu nalecy projektować 
jako podziemne z rozprowadzeniem w pasach drogowych 
dróg wewnCtrznych. 

 
9. Źopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej - w tym 
stacji transformatorowej i napowietrznej linii SN, 
telekomunikacyjnej, wodoci>gowej i kanalizacji sanitarnej) 
na terenach przeznaczonych pod zabudowC. 

 
10. Źopuszcza siC budowC innych nic wycej 

wymienione sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
w tym rozwi>zaM tymczasowych w zakresie gospodarki 
wodno-Wciekowej, bez koniecznoWci zmiany planu, 
z wykluczeniem lokalizacji stacji bazowych telefonii 
cyfrowej (komórkowej). 

 
11. Zakłada siC, ce głównym obiektem odbioru, 

gromadzenia i utylizacji odpadów stałych bCdzie gminne 
składowisko odpadów. Tymczasowe gromadzenie 
odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 21. Na terenie objCtym planem nie wyznacza siC 
obszarów przestrzeni publicznej. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym 

 
§ 22. Ze wzglCdu na uwzglCdnienie w planie przebiegu 

granic działek ewidencyjnych oraz ich stanu władania nie 
ustala siC warunków scalania i podziałów nieruchomoWci. 
Zasady podziału nieruchomoWci okreWlane s> w § 16. 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 

§ 23. Zakaz zabudowy wprowadzony na podstawie 
Rozporz>dzenia nr 156 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 
dotyczy terenów połoconych w pasie szerokoWci 100 m od 
linii brzegu jeziora Białego, z wyj>tkami powołanymi 
w wycej wymienionym rozporz>dzeniu. Ograniczenia 
zabudowy na pozostałych terenach omówione s> 
w rozdziale trzecim. 
 

Rozdział 11 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 24. OWwietlenie zewnCtrzne (np. dróg, budynków) 

nalecy przystosować do wygaszania. 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenów 

 
§ 25. Teren objCty planem moce być wykorzystywany 

w sposób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz>ce stawek procentowych 

stanowi>cych podstawC do okreWlenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

§ 26. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu 
w wysokoWci 30 %. 
 

Rozdział 14 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi żminy Kalinowo. 
 

§ 28. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Mieczysław żłCbocki 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/236/10 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 18 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/236/10 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 18 lutego 2010 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, jest zgodny 

z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy Kalinowo, uchwalonego uchwał> 
Nr XVII/99/2000 Rady żminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 roku z póan. zm. 

 
2. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoconego w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, (tj. od dnia 09.11.2009 r. do dnia 07.12.2009 r.) oraz w terminie do dnia 
31.12.2009 r., nie wniesiono uwag do ustaleM przyjCtych w ww. projekcie planu. 

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Romoty, żmina Kalinowo, nie zawiera 

zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych żminy Kalinowo, st>d tec 
nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 
 
 
 

876 

UCHWAŁA Nr L/433/2010 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 23 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach. 
 

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, 
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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
5 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, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Mikołajkach, po 
stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM planu ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mikołajki uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
połoconych przy ul. ŁabCdziej w Mikołajkach” zwany dalej 
planem. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okreWlone 

w Uchwale XXXIV/256/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. Rady 
Miejskiej w Mikołajkach w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego czCWć gruntów miasta 
Mikołajki. 

 
 

 
§ 3. Uchwalony plan składa siCŚ 

 
  1) z tekstu stanowi>cego treWć niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku planu w skali 1Ś1000 stanowi>cego 

zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanegoŚ 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej połoconych przy 
ul. ŁabCdziej w Mikołajkach”, 

 
  3) z rozstrzygniCcia w sprawie zgodnoWci planu 

z ustaleniami studium, rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygniCcia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz o sposobach ich 
finansowania stanowi>cych zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne - dotycz>ce całego terenu 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) przeznaczenie terenów, 
 
  2) zasady obsługi komunikacyjnej terenów, 
 
  3) zasady obsługi terenu w infrastrukturC techniczn>, 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wskaaniki 
intensywnoWci zabudowy, 


