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UCHWAŁA Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Orzysz 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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 i 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) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 
2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
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 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043) Rada 
Miejska w Orzyszu uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Orzysz i zapoznaniu si� z 
prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Orzysz, zwan� dalej planem. 

 
2. Plan obejmuje teren w mie�cie Orzysz zawarty 

pomi�dzy ulicami Ełck� i Kanałow�, rzek� Orzysza i 
terenem ogrodów działkowych, w granicach zgodnych z 
uchwał� Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z 
dnia 28 pa�dziernika 2009 r. zmienionej Uchwał�            
Nr XLIII/318/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 
2010 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Orzysz oraz z oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do uchwały; 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik nr 2 do uchwały; 
 
  4) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
 
  2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

dopuszczeniem usług nieuci��liwych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MW+U; 

 
  3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem U; 
 
  4) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem U+MN; 

 
  5) tereny zieleni nieurz�dzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZN; 
 
  6) tereny zieleni urz�dzonej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP; 
 
  7) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KS; 
 
  8) tereny dróg wewn�trznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW; 
 
  9) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

§ 5 uchwały; 
 
10) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, § 6 uchwały; 
 
11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwały; 
 
12) wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, § 8 uchwały; 
 
13) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie na podstawie 
przepisów odr�bnych, § 9 uchwały; 

 
14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej, § 10 uchwały; 
 
15) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

§ 11 uchwały; 
 
16) przeznaczenie terenów, parametry i wska�niki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, zasady i warunki podziału nieruchomo�ci, § 12 
uchwały; 

 
17) okre�lenie stawki procentowej słu��cej naliczeniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 13 
uchwały; 

 
18) okre�lenie inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy, § 14 uchwały. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si� 

przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okre�la si� przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. Przeznaczenie 
podstawowe odnosi si� do wszystkich elementów 
zagospodarowania niezb�dnych do pełnienia ustalonej 
funkcji. 

 
§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 

graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy i 
okre�lony: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
 
  4) granica terenu obj�tego planem; 
 
  5) granica obszaru E - obszaru ochrony ekspozycji 

warto�ci kulturowo-zabytkowych. 
 

2. Linie wewn�trznego podziału wskazuj� mo�liwo�� 
oraz zasad� podziału i obowi�zuj� w zakresie ilustracji 
cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 12 
uchwały. 

 
3. Oznaczenia liniowe istniej�cych urz�dze� sieciowych, 

stref� oddziaływanie linii elektroenergetycznych, zasi�g 
terenów o skomplikowanych i zło�onych warunkach 
gruntowych podano informacyjnie. 

 
§ 4. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Miejskiej w Orzyszu o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

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

 
  3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  4) powierzchni terenu biologicznie czynnej, wysoko�ci 

budynku, poziomie terenu - nale�y przyj�� definicje 
zawarte w przepisach odr�bnych w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie; 

 
  5) usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 

usługi, które nie wymagaj� post�powania w zakresie 
oddziaływania na �rodowisko, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 

  6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 
rozumie� lini� okre�laj�c� teren, na którym mo�na 
sytuowa� budynki, bez konieczno�ci zabudowy całego 
terenu; nieprzekraczaln� lini� zabudowy nale�y 
rozumie� nast�puj�co: obrys budynku nie mo�e 
przekroczy� tej linii; okapy, gzymsy mog� t� granic� 
przekroczy� nie wi�cej ni� 0,8 m; balkony, galerie, 
tarasy, schody zewn�trzne, pochylnie i rampy mog� t� 
granic� przekroczy� nie wi�cej ni� 1,30 m; 

 
  7) elementach zagospodarowania przestrzennego - 

nale�y przez to rozumie� definicj� zawart� w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 
  8) prostych, zło�onych b�d� skomplikowanych 

warunkach gruntowych - nale�y przez to rozumie� 
definicje zawarte w przepisach odr�bnych, 
dotycz�cych ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

 
  9) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� warto�� stosunku sumy powierzchni w 
obrysie zewn�trznym murów wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków istniej�cych i 
lokalizowanych na danej działce budowlanej do 
powierzchni działki; 

 
10) terenie elementarnym - nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony jednym 
symbolem. 

 
Rozdział 2. 

Przepisy dotycz �ce całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

 
1. Elementem zagospodarowania przestrzennego 

wymagaj�cym ukształtowania jest ekspozycja zespołu 
zabudowy o warto�ciach kulturowo-zabytkowych, 
zlokalizowanego w s�siedztwie terenu obj�tego planem w 
kierunku północno-zachodnim. Otwarcie widokowe 
oznaczono na rysunku planu liniami widokowymi. 

 
2. Ogrodzenia od strony dróg nie wy�sze ni� 1,50 m; 

nale�y je wykona� z materiałów tradycyjnych takich jak 
kamie�, drewno, cegła, metal itp.; zabrania si� stosowania 
ogrodze� betonowych i murowanych pełnych na całym 
przebiegu oraz prefabrykowanych �elbetowych. 

 
3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 

ponadto okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
1. Teren opracowania nie jest obj�ty prawnymi 

terytorialnymi formami ochrony przyrody. 
 
2. Poziom hałasu w �rodowisku nale�y przyj�� 

nast�puj�co: 
 
  a) dla terenów przeznaczonych pod zabudow� 

mieszkaniow� jednorodzinn� (symbol na rysunku 
planu MN) oraz przeznaczonych pod zabudow� 
mieszkaniow� wielorodzinn� (symbol na rysunku 
planu MW+U) jak dla zabudowy mieszkaniowej; 
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  b) dla terenów przeznaczonych pod zabudow� usługow� 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, jak dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

 
  c) teren usług, oznaczony symbolem 1U nie jest 

chroniony przed hałasem. 
 

3. Obowi�zuje zakaz stosowania �u�la piecowego do 
utwardzania dróg i placów. 

 
4. Obowi�zuje zakaz stosowania w indywidualnych 

systemach grzewczych nowej zabudowy 
wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływaj�cych 
znacz�co negatywnie na jako�� powietrza, stosownie do 
przepisów odr�bnych. 

 
5. Nale�y zachowa� w maksymalnym stopniu 

istniej�ce, warto�ciowe zadrzewienia. 
 
6. Gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami; nie dopuszcza si� 
utylizacji i składowania odpadów na terenie działki 
własnej. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
1. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 

zabytkowe obj�te ochron� prawn� poprzez wpis do 
rejestru zabytków województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
oraz obiekty figuruj�ce w ewidencji zabytków. 

 
2. Cały teren obj�ty planem poło�ony jest w obszarze 

E - jest to obszar ochrony ekspozycji warto�ci kulturowo-
zabytkowych ustalony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz. Na 
rysunku planu oznaczono linie widokowe wskazuj�ce 
otwarcie ekspozycji na zespół zabudowy o warto�ciach 
kulturowo-zabytkowych obj�ty ochron� cz��ciow�. 

 
§ 8. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - na terenie obj�tym planem 
przestrzenie publiczne nie wyst�puj�. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych: 

 
1. Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów, tereny 
nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi oraz tereny 
zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

 
1. W rozwi�zaniach komunikacji ustala si� jako 

obowi�zuj�ce: 
 
  a) powi�zanie z układem nadrz�dnym, z drog� krajow� 

nr 16 (ulica Ełcka): - do czasu przebudowy drogi 
krajowej nr 16 ł�cznie z budow� obej�cia miasta 
Orzysz, obsługa komunikacyjna terenu obj�tego 
planem nie mo�e odbywa� si� z tej drogi, za wyj�tkiem 
terenu oznaczonego symbolem 1U, dla którego 

wydano pozwolenie na budow� zjazdu z drogi krajowej 
zlokalizowanego na s�siedniej działce; 

 
  b) obsługa komunikacyjna terenu z ulicy Kanałowej oraz 

projektowanych dróg wewn�trznych; 
 
  c) klasyfikacja i parametry dróg: 
 

Symbol na 
rysunku planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

min. szeroko�� 
w liniach rozgrani-

czaj�cych 
8KDW droga wewn�trzna - 12,00 m 
9KDW droga wewn�trzna - 10,00 m 

 
  d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 

działki przeznaczonej pod inwestycj�; 
 
  e) ilo�� miejsc parkingowych na parkingach wydzielonych 

i w gara�ach programowa� wg poni�szych 
wska�ników: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nale�y 

zapewni� minimalnie 1 miejsca parkingowe na 
1 mieszkanie; 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nale�y 
zapewni� minimalnie 1,2 miejsca parkingowego na 
1 mieszkanie; 

- dla funkcji usługowych nale�y zapewni� minimum 
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 
u�ytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub 
u�ytkowników, w zale�no�ci od specyfiki usług. 

 
2. W rozwi�zaniach infrastruktury technicznej ustala 

si� jako obowi�zuj�ce: 
 

  a) odprowadzanie �cieków do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

 
  b) zaopatrzenie w wod� z miejskiej sieci wodoci�gowej; 
 
  c) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych, 

zgodnie z § 6 ust. 3 lub z miejskiej ciepłowni; 
 
  d) �cieki deszczowe z dróg, parkingów i placów 

utwardzonych nale�y odprowadzi� poprzez sie� 
kanalizacji deszczowej do kanału Orzysz po 
uprzednim oczyszczeniu w stopniu przewidzianym 
przepisami odr�bnymi; 

 
  e) wody deszczowe zagospodarowa� na terenie działki 

własnej; 
 
  f) sieci uzbrojenia technicznego nale�y prowadzi� w 

liniach rozgraniczaj�cych ci�gów komunikacyjnych; w 
chodnikach ulic nale�y rezerwowa� pas terenu dla 
projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z 
lokalizacj� zł�czy kablowo-pomiarowych; 

 
  g) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych 
pod ziele� oraz w obr�bie terenów przeznaczonych 
pod zabudow�; 

 
  h) inwestycje celu publicznego z zakresu ł�czno�ci 

publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomo�ciami mo�na lokalizowa� na 
całym terenie obj�tym planem, je�eli taka inwestycja 
zgodna jest z przepisami odr�bnymi; 

 
  i) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

�ródeł; przył�czanie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej b�dzie nast�powało na ogólnych 
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zasadach obowi�zuj�cych w koncernie energetycznym 
b�d�cym dysponentem sieci; 

 
  j) linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne nn 

nale�y realizowa� jako podziemne; 
 
  k) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, urz�dzania 

stanowisk pracy i składowania materiałów 
budowlanych w odległo�ci mniejszej ni� 6,50 m od 
skrajnego przewodu linii 15 kV; 

 
  l) prace budowlano - monta�owe w s�siedztwie linii 

elektroenergetycznych musz� by� wykonywane 
zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie 
bezpiecze�stwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - monta�owych i rozbiórkowych z 
jednoczesnym uwzgl�dnieniem, i� w przypadku 
zaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległo�ci 
mniejszej ni� dopuszczaj� to przepisy szczegółowe, 
linia b�dzie musiała by� wył�czona na warunkach 
okre�lonych przez dysponenta sieci; 

 
m) w przypadku kolizji istniej�cych sieci z planowanym 

zainwestowaniem, nale�y je przebudowa� zgodnie z 
odpowiednimi przepisami i normami na warunkach i w 
uzgodnieniu z dysponentem sieci; 

 
n) nale�y zachowa� normatywne odległo�ci 

projektowanych urz�dze� i obiektów od istniej�cych 
sieci zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami; 

 
o) nale�y uzyska� warunki techniczne od dysponentów 

sieci na etapie projektu budowlanego. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania - do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren 
nale�y u�ytkowa� wył�cznie w sposób dotychczasowy, 
zgodnie z ewidencj� gruntów. 
 

Rozdział 3. 
Przepisy dotycz �ce poszczególnych terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj �cymi 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów, 

parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, zasady podziału 
nieruchomo�ci: 
 

Symbol terenu 
elementarnego 

ustalenia 

1U 1. Przeznaczenie podstawowe: usługi handlu o powierzchni 
sprzeda�owej poni�ej 2000 m2.  

 
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:   
    a) teren elementarny poło�ony jest w strefie, gdzie 

przekroczone s� normy hałasu od drogi krajowej (ulicy 
Ełckiej); w miar� potrzeby nale�y stosowa� rozwi�zania 
techniczne zapewniaj�ce wła�ciwe warunki akustyczne w 
budynkach;  

    b) istniej�ce budynki gospodarcze przeznacza si� do 
rozbiórki; 

    c) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 1,5; 
    d) maksymalna wysoko�� zabudowy - 15 m; 
    e) poziom rz�dnej parteru budynku maksymalnie 60 cm nad 

poziom terenu; 
    f) wysoko�� budynków: - dla budynków usługowych 

wymagane co najmniej dwie kondygnacje nadziemne z 
dachem o k�cie nachylenia 300 ÷ 450; dla budynków 
gospodarczych i gara�owych maksymalnie dwie 
kondygnacje z dachem o k�cie nachylenia analogicznym jak 
budynków usługowych; 

   g) pokrycie dachów dachówk� ceramiczn� lub 
blachodachówk� w odcieniach czerwieni; 

 
   h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 20 % 

powierzchni działki budowlanej; 
   i) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne takie jak cegła 

ceramiczna, kamie�, tynki, drewno;  
   j) przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna 

15kV; obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 10. ust. 2 lit. l,m 
uchwały; 

   k) w cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� zło�one warunki 
gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; na 
etapie projektu budowlanego kategori� geotechniczn� oraz 
rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno - 
geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi;  

 
3. Zasady podziału nieruchomo�ci: 
    a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 2 000 m2; 
    b) minimalna szeroko�� frontu działki - 20 m. 

2ZN 1. Przeznaczenie podstawowe: ziele� nieurz�dzona  
 
 2. Zasady zagospodarowania terenu: 
    a) obowi�zuje zakaz zabudowy w tym rolniczej;  
    b) olsy porastaj�ce tereny przy rzece pozostawi� w stanie 

naturalnym; 
   c) nale�y zachowa� istniej�cy drzewostan; dopuszcza si� 

jedynie ci�cia sanitarne lub ze wzgl�dów bezpiecze�stwa; 
   d) teren pod liniami elektroenergetycznymi zagospodarowa� 

zieleni� nisk�; 
3KS 1. Przeznaczenie podstawowe: parking samochodowy.  

 
 2. Zasady zagospodarowania terenu: nale�y zachowa� 
istniej�cy szpaler drzew; dopuszcza si� jedynie ci�cia sanitarne 
lub ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

4ZP 1. Przeznaczenie podstawowe: ziele� urz�dzona.  
 
 2. Zasady zagospodarowania terenu: 
    a) teren zagospodarowa� zieleni� nisk� z zachowaniem 

istniej�cego szpaleru drzew; dopuszcza si� jedynie ci�cia 
sanitarne lub ze wzgl�dów bezpiecze�stwa;  

   b) obowi�zuje zakaz zabudowy za wyj�tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

5MW+U Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna:  
 Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuci��liwe.  
 Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
   a) usługi mog� by� realizowane wył�cznie jako wbudowane w 

budynki mieszkalne;  
   b) zabudowa gara�owa o wysoko�ci jednej kondygnacji 

nadziemnej musi by� realizowana jako zbiorcza obsługuj�ca 
cały budynek lub zespół budynków; 

   c) wprowadza si� zakaz wznoszenia wolnostoj�cych 
budynków gospodarczych i usługowych; 

   d) wska�nik intensywno�ci zabudowy - max. 1,2; 
   e) maksymalna wysoko�� budynków mieszkalnych - trzy 

kondygnacje nadziemne trzecia w poddaszu u�ytkowym, nie 
wy�ej jak 12 m; 

    f) minimalna wysoko�� budynków mieszkalnych - dwie 
kondygnacje nadziemne;   

   g) dachy strome dwu lub wielopołaciowe; k�t nachylenia połaci 
300 ÷ 450; dopuszcza si� stosowanie dachów o ró�nym 
pochyleniu połaci przy jednym kierunku spadku 
(mansardowe); 

   h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 30 % 
powierzchni działki budowlanej; 

    i) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne takie jak cegła 
ceramiczna, kamie�, tynki, drewno; 

    j) na przewa�aj�cej cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� 
proste warunki gruntowe, tylko na południowo-zachodnim 
skraju terenu warunki gruntowe okre�la si� jako zło�one, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 

 
Zasady podziału nieruchomo�ci:  
   a) warunkiem wydzielenia działek budowlanych jest:  
       - zapewnienie mo�liwo�ci wykonania prawidłowych doj�� i   

dojazdów do budynków;  
       - zapewnienie mo�liwo�ci wykonania miejsc postojowych 

dla samochodów w ilo�ci okre�lonej w planie; 
       - zapewnienie mo�liwo�ci wydzielania miejsc do wła�ciwego 

gromadzenia odpadów oraz placów zabaw dla dzieci, 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

    b) powy�sze warunki nie obowi�zuj� je�eli celem wydzielenia 
działki jest wł�czenie jej do terenu istniej�cej na s�siednim 
terenie zabudowy wielorodzinnej na polepszenie 
warunków;  

    c) parametrów działek budowlanych nie ustala si�.  
 

6U+MN 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.  
 
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
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 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
    a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na  

poszczególnych działkach budowlanych mo�e by� 
realizowana w formie jednego budynku jednorodzinnego lub 
mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy;  

   b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 20  % 
powierzchni działki budowlanej; 

    c) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 % powierzchni 
działki; 

    d) wysoko�� budynku mieszkalnego - max. dwie kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy strome dwu 
lub wielopołaciowe; k�t nachylenia połaci 300 ÷ 450; 
dopuszcza si� stosowanie dachów o ró�nym pochyleniu 
połaci przy jednym kierunku spadku (mansardowe); 

    e) maksymalna wysoko�� zabudowy -10 m; 
    f) wysoko�� budynków usługowych, gospodarczych i 

gara�owych - jedna kondygnacja nadziemna; dachy strome 
o k�cie nachylenia połaci min. 250;  

   g) przez teren elementarny przebiega linia 
elektroenergetyczna 15kV; obowi�zuj� ustalenia zawarte w 
§ 10 ust. 2 lit. l, m uchwały; 

   h) na terenie elementarnym wyst�puj� zło�one i 
skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; na etapie projektu budowlanego kategori� 
geotechniczn� oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub 
geologiczno-geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi; 

 
4. Zasady podziału nieruchomo�ci:  
     - minimalna powierzchnia działki budowlanej 1 500 m2; 
     - minimalna szeroko�� frontu działki - 20 m. 
 

7MN 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj�ca.  
 
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuci��liwe. 
 
 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
   a) na jednej działce budowlanej mog� by� zlokalizowane 

maksymalnie dwa budynki - jeden budynek mieszkalny i 
ewentualnie jeden budynek gospodarczy lub gara�owy lub 
gospodarczo-gara�owy;  

   b) realizacja wolnostoj�cego budynku o funkcjach gara�owych 
lub gospodarczych lub ł�cz�cego obie wymienione funkcje 
nie wyklucza wbudowania tych funkcji równie� w budynek 
mieszkalny; 

   c) wprowadza si� zakaz lokalizacji wolnostoj�cych budynków 
usługowych; usługi nale�y realizowa� jako wbudowane w 
brył� budynku mieszkalnego; 

   d) funkcje usługowe nie mog� stanowi� wi�cej ni� 50 % 
powierzchni u�ytkowej budynku mieszkalnego, a usługi 
turystyczne 65 %; 

   e) dopuszcza si� ł�czenie działek i realizacj� jednego obiektu 
na dwóch lub wi�cej poł�czonych działkach; w takim 
wypadku ustalone zasady zagospodarowania terenu nale�y 
przyj�� jak dla jednej działki budowlanej; 

   f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 50 % 
powierzchni działki budowlanej;  

    g) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni 
działki budowlanej; 

   h) wysoko�� zabudowy mieszkaniowej - max. dwie 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy 
strome dwu lub wielopołaciowe; k�t nachylenia połaci            
300 ÷ 450; dopuszcza si� stosowanie dachów o ró�nym 
pochyleniu połaci przy jednym kierunku spadku 
(mansardowe);  

    i) maksymalna wysoko�� budynku mieszkalnego -10 m;  
   j) wysoko�� budynków gospodarczych, gara�owych i 

gospodarczo-gara�owych - jedna kondygnacja nadziemna; 
dachy strome o k�cie nachylenia połaci min. 250;  

   k) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne takie jak cegła 
ceramiczna, kamie�, tynki, drewno;  

     l) przez teren elementarny przebiega linia elektroener-
getyczna 15kV; obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 10. ust. 2 
lit. l, m uchwały; 

   m) na terenie elementarnym wyst�puj� zło�one i 
skomplikowane warunki gruntowe zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu; na etapie projektu budowlanego kategori� 
geotechniczn� oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub 
geologiczno - geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi.  

 
4. Zasady podziału nieruchomo�ci: 
    a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 700 m2; 
    b) minimalna szeroko�� frontu działki - 20 m. 

 
8KDW, 9KDW 

 
1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewn�trzna.  
 
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej. 
 
 3. Klasyfikacja i parametry wg § 10 ust. 1 lit. c. 

 
Rozdział 4 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 13. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu w 
nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 
1U, 5MW+U, 6U+MN, 7MN, 15 % 

2ZN, 3KS, 4ZP, 8KDW, 9KDW nie stosuje si� 
 

§ 14. W granicach planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� własnych 
Gminy nie przewiduje si�. 
 

§ 15. Trac� moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz 
uchwalonego Uchwał� Rady Miejskiej w Orzyszu 
Nr XXXVII/574/05 z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. 
opublikowanej w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 190, z dnia 8 listopada 
2005 r., poz. 2046, odnosz�ce si� do terenu obj�tego 
niniejsz� zmian� planu. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Orzysza. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Wiesław Wasilewski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/23/11 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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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. 
 
 
 


