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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 

 
Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 

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

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nale��cych do zada � własnych gminy 
 

W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale��cych do 
zada� własnych gminy nie przewiduje si�. 
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UCHWAŁA Nr IV/27/2011 

Rady Gminy Grodziczno 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego dla terenów poło �onych przy drodze 

wojewódzkiej w miejscowo �ci Grodziczno, gmina Grodziczno. 

 

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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 
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, 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, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada 
Gminy w Grodzicznie, po stwierdzeniu zgodno�ci ustale� 
planu ze Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodziczno 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów poło�onych przy drodze 

wojewódzkiej w miejscowo�ci Grodziczno, gmina 
Grodziczno, zwany dalej planem. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w 

Uchwale Nr XII/97/08 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 
8 lutego 2008 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów przy drodze wojewódzkiej w Grodzicznie. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
1. Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały. 
 
2. Z rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów poło�onych przy drodze wojewódzkiej w 
miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno”. 

 
3. Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 

ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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Rozdział 1. 
Przepisy ogólne - dotycz �ce całego terenu 

 
§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów z 

istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
  5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 
  6) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o: 
 
  1) „budynku adaptowanym” - nale�y przez to rozumie� 

budynek istniej�cy do zachowania, budynki 
adaptowane mog� podlega� rozbiórce i odbudowie, 
rozbudowie i przebudowie ł�cznie ze zmian� funkcji o 
ile ustalenia szczegółowe nie stanowi� inaczej, dla 
budynków wykraczaj�cych poza linie zabudowy 
ustalone na rysunku planu nieprzekraczaln� granic� 
odbudowy, rozbudowy lub przebudowy s� granice 
obecnej powierzchni zabudowy; 

 
  2) „linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania” - oznacza 
lini� obowi�zuj�c�, która nie mo�e ulec przesuni�ciu w 
wyniku realizacji planu; 

 
  3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �aden 
element budynku, w miejscach gdzie nie oznaczono 
linii zabudowy odległo�� od granicy działki nale�y 
przyjmowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  4) „przeznaczeniu podstawowym” - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  5) „przeznaczeniu uzupełniaj�cym” - nale�y przez to 

rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe - przeznaczenie uzupełniaj�ce mo�e 
wyst�powa� ł�cznie lub zamiennie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

 
  6) „terenie elementarnym” - nale�y przez to rozumie� 

teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem; 

 
  7) „usługach i produkcji nieuci��liwych” - nale�y przez to 

rozumie� działalno�� produkcyjn� lub usługow� 
niezaliczan� do przedsi�wzi�� mog�cych zawsze 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów odr�bnych, której ewentualna uci��liwo�� 
nie mo�e wykracza� poza granice działki; 

 
  8) „tymczasowym u�ytkowaniu i zagospodarowaniu 

terenu” - nale�y przez to rozumie� dopuszczenie 
mo�liwo�ci okre�lonego sposobu u�ytkowania terenów 
do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami 
planu o jego przeznaczeniu; 

 
  9) „wska�niku zabudowy” - nale�y przez to rozumie� 

stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki budowlanej. 

 
§ 6. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie ustale� planu: 
 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznacze� przeznaczenia terenów: MN, UM, R, RM, 

ZP, KD, KDW, Kx; 
 
  4) linii zabudowy nieprzekraczalnych. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne s� postulowane: 
 
  1) oznaczenia liniowych urz�dze� infrastruktury 

technicznej okre�laj�ce ich orientacyjny przebieg do 
u�ci�lenia w projektach budowlanych; 

 
  2) linii wewn�trznego podziału, obrazuj�ce zasad� 

podziału na działki budowlane, mog�ce ulega� 
zmianom pod warunkiem zachowania zasad zawartych 
w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu. 

 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem. 
 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) w granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału oraz 
terenów wymagaj�cych rehabilitacji istniej�cej 
zabudowy; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
terenów elementarnych ustalonych w § 8 niniejszych 
ustale�, nieustalone w planie zasady zabudowy 
wynikaj� z przepisów prawa budowlanego; 

 
  3) ustala si� na całym terenie opracowania zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za 
wyj�tkiem obiektów zaplecza budowy; 

 
  4) ustala si� tymczasowy sposób u�ytkowania i 

zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym 
sposobem u�ytkowania terenu. 

 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji 

przedsi�wzi�� zaliczanych do mog�cych zawsze 
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znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie �rodowiska, z wyj�tkiem 
inwestycji celu publicznego; 

 
  2) dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku 

wynikaj�ce z przepisów odr�bnych zostały okre�lone 
w ustaleniach dla poszczególnych terenów; 

 
  3) w zagospodarowaniu poszczególnych terenów nale�y 

zachowa� w mo�liwie du�ym stopniu istniej�ce 
warto�ciowe pojedyncze drzewa oraz zadrzewienia 
�ródpolne; 

 
  4) wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 

opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych 
ni� 1,8 m, ogrodze� pełnych oraz ogrodze� 
wykonanych z prefabrykowanych elementów 
�elbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury - teren obj�ty granicami opracowania nie 
podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
  1) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj�cych dróg, o ile nie 
zostały pokazane na rysunku planu; 

 
  2) pokazane na rysunku planu projektowane przebiegi 

sieci wodoci�gowej maj� charakter orientacyjny, do 
u�ci�lenia w projektach budowlanych; 

 
  3) w zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 

a) zaopatrzenie w wod� do celów bytowo-
gospodarczych z projektowanej sieci 
wodoci�gowej - wł�czenie do istniej�cej sieci 
gminnej na zasadach uzgodnionych z zarz�dc� 
sieci, 

b) do czasu budowy sieci wodoci�gowej adaptuje si� 
istniej�c� sie� wiejsk� oraz istniej�ce uj�cia wody; 

 
  4) w zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych ustala 

si�: 
a) obowi�zek odprowadzenia �cieków bytowo-

gospodarczych poprzez projektowan� sie� 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ci�nieniowej 
docelowo do projektowanej gminnej oczyszczalni 
�cieków, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza 
si� rozwi�zania przej�ciowe w postacie zbiorników 
bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni 
�ciekowych, 

c) sie� kanalizacji sanitarnej nale�y realizowa� 
etapami w ramach zada� własnych gminy (sie� 
główna - zbiorcza) lub partnerstwa publiczno-
prywatnego (sie� rozdzielcza); 

 
  5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala si�: 

a) z terenów utwardzonych dróg, parkingów i placów 
manewrowych po oczyszczeniu zgodnie z 
przepisami odr�bnymi w sposób okre�lony w 
pozwoleniu wodno-prawnym, 

b) odprowadzenie wód opadowych z terenów 
zabudowy mieszkaniowej i usługowo-
mieszkaniowej w granicach własnych działki; 

 

  6) w zakresie zaopatrzenie w energi� elektryczn� ustala 
si�: 
a) adaptuje si� istniej�ce sieci i urz�dzenia 

elektroenergetyczne, w tym linie napowietrzne i 
kablowe, 

b) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cej lub 
projektowanej sieci energetycznej b�dzie 
nast�powało na ogólnych zasadach przył�czenia 
odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci, 

c) sie� energetyczn� nale�y prowadzi� w miar� 
mo�liwo�ci jako podziemn� w liniach 
rozgraniczaj�cych drogi z lokalizacj� szafek 
zł�czowo-pomiarowych na granicy z działk� 
budowlan�, 

d) przebudow� ewentualnych kolizji urz�dze� 
elektroenergetycznych z projektowanymi 
elementami uzbrojenia lub zagospodarowania 
terenu nale�y wykona� na warunkach i zasadach 
ustalonych przez dysponenta sieci 
elektroenergetycznej; 

 
  7) zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami i zasadami 

ustalonymi przez dysponenta sieci; 
 
  8) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł ciepła 

z wył�czeniem systemów wysokoemisyjnych; 
 
  9) w zakresie wyposa�enia w sie� telekomunikacyjn� 

ustala si�: 
a) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne lub 
terenach zieleni - dopuszcza si� lokalizacj� sieci i 
urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�, 

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi 
nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania terenu na 
warunkach ustalonych przez dysponenta sieci; 

 
10) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala si� 

obowi�zek gromadzenia odpadów w granicach 
własnych działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
gminnym programie gospodarki odpadami, a 
nast�pnie wywóz przez wyspecjalizowane 
przedsi�biorstwo na składowisko odpadów - nie 
dopuszcza si� utylizacji odpadów w granicach 
własnych działki. 

 
5. Rozwi�zania komunikacyjne: 

  a) nadrz�dny układ komunikacyjny dla terenów 
poło�onych w granicach planu stanowi droga 
wojewódzka nr 538 o klasie technicznej Z, 

  b) powi�zanie z drog� wojewódzk� nr 538 oraz obsług� 
komunikacyjn� poszczególnych terenów zapewniaj� 
projektowane drogi wewn�trzne oznaczone symbolami 
KDW.01 i KDW.02 oraz droga gminna oznaczona 
symbolem KD.01, 

  c) ci�gi pieszo-jezdne oznaczone symbolami Kx.01 oraz 
Kx.02 zapewniaj� dojazd do istniej�cej i projektowanej 
zabudowy. 

 
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej: 
  a) urz�dzenie publicznej drogi gminnej oznaczonej 

symbolem KD.01, 
  b) budowa głównej sieci wodoci�gowej obsługuj�cej 

tereny przeznaczone pod zabudow�, 
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  c) budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej obsługuj�cej 
tereny przeznaczone pod zabudow�. 

 
7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - nie ustala si�. 
 
8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym na terenie obj�tym granicami opracowania 
- nie przewiduje si�. 

 
Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 
funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 

 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 2 

MN.01 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1) istniej�ca zabudowa mieszkaniowa adaptowana; 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce 
budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� wolnostoj�cego 
budynku gospodarczego lub gara�u; 
3) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1800 m2; 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku mieszkalnego 
- 2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, 
jednak nie wi�cej ni� 10,0 m, dopuszcza si� podpiwniczenie 
budynku; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni lub br�zu; 
7) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - geometri� dachu 
nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 
8) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,30; 
9) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
10) ustala si� dopuszczalny poziom hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
11) dojazd z ci�gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
Kx.01, poprzez teren elementarny ZP.01; 
12) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

MN.02 
MN.03 
MN.04 
MN.06 
MN.07 
MN.09 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
1) zabudow� nale�y realizowa� jako wolnostoj�c� - 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce 
budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� wolnostoj�cego 
budynku gospodarczego lub gara�u; 
2) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1200 m2; 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku mieszkalnego 
- 2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, 
jednak nie wi�cej ni� 10,0 m, dopuszcza si� podpiwniczenie 
budynku;  
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni lub br�zu; 
6) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - geometri� dachu 
nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 
7) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,30; 
8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
9) ustala si� dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
10) dojazd do wydzielonych działek z ci�gu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem Kx.01 lub z drogi wewn�trznej 
oznaczonej symbolem KDW.01; 
11) dla terenu elementarnego MN.03 dopuszcza si� 
realizacj� dojazdu poprzez teren elementarny ZP.01; 
12) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

MN.05 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
1) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
2) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce 
budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� wolnostoj�cego 
budynku gospodarczego lub gara�u; 
3) zasady i warunki podziału - minimalna powierzchnia 
działki budowlanej 800 m2, dopuszcza si� podział w celu 
polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomo�ci 
s�siedniej; 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku mieszkalnego 
- 2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, 
jednak nie wi�cej ni� 10,0 m, dopuszcza si� podpiwniczenie 
budynku; 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni lub br�zu; 
6) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - geometri� dachu 
nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 
7) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,35; 
8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 40 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
9) ustala si� dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
10) dojazd do wydzielonych działek z ci�gu pieszo-jezdnego 
Kx.02; 
11) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

MN.08 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
1) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
2) dopuszcza si� lokalizacj� wolnostoj�cych budynków 
gospodarczych lub gara�y; 
3) zasady i warunki podziału - adaptuje si� istniej�cy podział 
geodezyjny, dopuszcza si� podział w celu polepszenia 
warunków zagospodarowania nieruchomo�ci s�siedniej; 
4) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku mieszkalnego 
- 2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, 
jednak nie wi�cej ni� 10,0 m, dopuszcza si� podpiwniczenie 
budynku; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni lub br�zu, dla 
pozostałej zabudowy dachy nale�y kształtowa� w 
nawi�zaniu do budynku głównego (mieszkalnego); 
7) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - geometri� dachu 
nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 
8) wska�nik zabudowy - nie ustala si�; 
9) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
10) ustala si� dopuszczalny poziom hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
11) dojazd do wydzielonych działek z ci�gu pieszo-jezdnego 
Kx.02 lub z drogi wewn�trznej oznaczonej symbolem 
KDW.02; 
12) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

MN.10 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
1) zabudow� nale�y realizowa� jako wolnostoj�c� - 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce 
budowlanej, dopuszcza si� lokalizacj� wolnostoj�cego 
budynku gospodarczego lub gara�u; 
2) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1000 m2; 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku mieszkalnego 
- 2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, 
jednak nie wi�cej ni� 10,0 m, dopuszcza si� podpiwniczenie 
budynku; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni lub br�zu; 
6) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - geometri� dachu 
nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 
7) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,30; 
8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
9) ustala si� dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
10) dojazd do wydzielonych działek z drogi wewn�trznej 
oznaczonej symbolem KDW.02; 
11) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
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technicznej. 

MN.11 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
1) istniej�ca zabudowa adaptowana; 
2) zasady i warunki podziału - adaptuje si� istniej�cy podział 
geodezyjny; 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy budynku mieszkalnego 
- 2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe poddasze, 
jednak nie wi�cej ni� 10,0 m, dopuszcza si� podpiwniczenie 
budynku; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni lub br�zu, dla 
pozostałej zabudowy dachy nale�y kształtowa� w 
nawi�zaniu do budynku głównego (mieszkalnego); 
6) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - geometri� dachu 
nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 
7) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,20; 
8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 50 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
9) poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
10) dojazd z drogi wojewódzkiej nr 538; 
11) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

UM.01 
UM.02 
UM.03 
UM.04 

Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuci��liwe. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: zabudowa mieszkaniowa 
realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku. 
1) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1400 m2 - linie podziału nale�y realizowa� prostopadle do 
drogi wewn�trznej KDW.01; 
2) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, jednak nie wi�cej ni� 12,0 m, dopuszcza si� 
podpiwniczenie budynku; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym 
w odcieniach czerwieni lub br�zu; dla obiektów zwi�zanych 
z przeznaczeniem podstawowym dopuszcza si� 
zastosowanie innej geometrii i pokrycia dachu ze wzgl�du 
na specjalny rodzaj konstrukcji budynku, 
5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,50; 
6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
7) dojazd do wydzielonych działek z drogi wewn�trznej 
oznaczonej symbolem KDW.01 lub z ci�gów pieszo-
jezdnych oznaczonych symbolem Kx.01 lub Kx.02 bez 
mo�liwo�ci bezpo�redniego zjazdu z drogi wojewódzkiej  
nr 538; 
8) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem UM.02 
dopuszcza si� realizacj� dojazdu poprzez teren elementarny 
ZP.01; 
9) miejsca parkingowe nale�y zabezpieczy� w granicach 
własnych działki w ilo�ci nie mniejszej ni� 1 miejsce na  
30 m2 powierzchni usług; 
10) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

UM.05 

Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Przeznaczenie 
podstawowe: usługi nieuci��liwe.  
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: zabudowa mieszkaniowa 
realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku. 
1) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 
2000 m2; 
2) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, jednak nie wi�cej ni� 12,0 m, dopuszcza si� 
podpiwniczenie budynku; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym 
w odcieniach czerwieni lub br�zu; dla obiektów zwi�zanych 
z przeznaczeniem podstawowym dopuszcza si� 
zastosowanie innej geometrii i pokrycia dachu ze wzgl�du 
na specjalny rodzaj konstrukcji budynku; 
5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,50; 
6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 20 % powierzchni 
działki budowlanej jako biologicznie czynnej; 
7) dojazd do wydzielonych działek z drogi oznaczonej 
symbolem KD.01 bez mo�liwo�ci bezpo�redniego wjazdu z 

drogi wojewódzkiej nr 538; 
8) miejsca parkingowe nale�y zabezpieczy� w granicach 
własnych działki w ilo�ci nie mniejszej ni� 1 miejsce na 30 
m2 powierzchni usług; 
9) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

R.01 
R.02 

Tereny rolnicze 
1) dopuszcza si� mo�liwo�� zalesie�; 
2) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

RM.01 

Tereny zabudowy zagrodowej 
1) istniej�ca zabudowa zagrodowa adaptowana; 
2) dopuszcza si� uzupełnienia istniej�cej zabudowy 
zagrodowej budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi 
zwi�zanymi z prowadzonym gospodarstwem rolnym; 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 12,0 m, dopuszcza 
si� podpiwniczenie budynku; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 
nachyleniu połaci zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte 
dachówk� ceramiczn� lub materiałem dachówkopodobnym 
w odcieniach czerwieni lub br�zu; 
5) dopuszcza si� mo�liwo�� adaptacji budynków 
mieszkalnych na cele działalno�ci agroturystycznej; 
6) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

ZP.01 

Tereny zieleni urz�dzonej 
1) teren nale�y zagospodarowa� zieleni� nisk�; 
2) dopuszcza si� utworzenie �cie�ki pieszo-rowerowej; 
3) dopuszcza si� realizacj� dojazdu na tereny elementarne 
UM.02, MN.01 oraz MN.03; 
4) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

KD.01 

Teren drogi publicznej 
1) droga gminna w klasie technicznej D - dojazdowej; 
2) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych - 10,0 m; 
3) minimalna szeroko�� jezdni - 5,5 m; 
4) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

KDW.01 
KDW.02 

Tereny dróg wewn�trznych 
1) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych - 10,0 m; 
2) minimalna szeroko�� jezdni - 5,5 m; 
3) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej. 

Kx.01 
Kx.02 

Tereny ci�gów pieszo-jezdnych 
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych ci�gu pieszo-
jezdnego Kx.01, Kx.02 - 6,0 m; 
2) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej; 
3) nawierzchnia nie mo�e by� utwardzane �u�lem i gruzem 
budowlanym. 

 
Rozdział 3. 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 9. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej 
wysoko�ci: 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa 
MN, UM 30% 

R, RM, ZP nie stosuje si� 
KD, KDW, Kx nie stosuje si� 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Grodziczno. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

Przewodnicz�ca Rady Gminy 
Irena Gorczy�ska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/27/2011 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/27/2011 
Rady Gminy Grodziczno 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie dotycz �ce zgodno �ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami studium: 
 
dotyczy:  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych przy drodze wojewódzkiej w 
miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno. 
 

Zgodnie z 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, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 
stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych przy drodze 
wojewódzkiej w miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno” ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodziczno. 
 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
 
dotyczy:  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych przy drodze wojewódzkiej w 
miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno. 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 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, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 
termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych przy 
drodze wojewódzkiej w miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno” wyznaczono do dnia 27 grudnia 2010 r. W 
wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu planu �adne uwagi. 
 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakre su infrastruktury technicznej, które nale �� do zada� 
własnych gminy: 
 
dotyczy:  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych przy drodze wojewódzkiej w 
miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno. 
 

Zgodnie z 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, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 
rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło�onych przy drodze wojewódzkiej w 
miejscowo�ci Grodziczno, gmina Grodziczno” w sposób nast�puj�cy: 
 

Lp. Nazwa zadania Okres i �ródła finansowania 

1 urz�dzenie publicznej drogi gminnej KD.01 zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

2 budowa głównej sieci wodoci�gowej obsługuj�cej tereny przeznaczone pod zabudow� zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

3 budowa głównej sieci kanalizacyjnej obsługuj�cej tereny przeznaczone pod zabudow� zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


