
 

 

UCHWAŁA NR XXVII.162.2012 

RADY GMINY STARE JUCHY 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Nowe Krzywe gmina Stare Juchy  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami oraz art. 15 ust. 2; art. 20 ust. 1; art. 29 i art. 36 ust. 4 w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647) - 

Rada Gminy Stare Juchy stanowi co następuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Stare Juchy uchwalonego uchwałą Nr XXV/84/2000 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 października 

2000 r. z późniejszymi zmianami uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w obrębie Nowe Krzywe gmina Stare Juchy uchwalonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady 

Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2007 r. (Dz. Urz. województwa warmińsko-mazurskiego Nr 196, 

poz. 2503 z 2007 r.).  

2. Przedmiot, zakres i granice terenu objętego zmianą planu przyjmuje się na podstawie Uchwały Nr 

XI/50/2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowe Krzywe gmina Stare Juchy.  

3. Niniejsza zmiana planu składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu:  

1) jednolitego tekstu planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;*  

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz ich finansowania – stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;  

4) rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu – stanowiących 

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Ustala się następujący zakres zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania terenu 

w granicach objętych zmianą planu:  

1) przesunięcie w kierunku północnym istniejącej drogi gminnej oznaczonej dotychczas jako 02 KD;  

2) powiększenie terenów zieleni w strefie przybrzeżnej jeziora oznaczonych dotychczas jako 2 ZP;  

3) obszar zawarty pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy dla terenów w kwartale 1 MN/ML 

w dotychczasowym planie a linią rozgraniczającą projektowanego przebiegu drogi gminnej po jej 

północnej stronie przeznacza się na zieleń urządzoną;  

4) powiększenie terenu usług sportowo-rekreacyjnych oznaczonych w dotychczasowym planie jako 4 US.  
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§ 3. 1. Stosownie do powyższych ustaleń dokonuje się korekty w ustaleniach dotychczasowego planu.  

2. W tekście planu:  

1) w § 2 zamiast rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. 

w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego wpisuje się: uchwałę Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

24 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. 

województwa warmińsko-mazurskiego Nr 74, poz. 1295);  

2) § 3 - ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie wyróżnionych w planie poczynając od pozycji 

2 otrzymuje nowe brzmienie:  

- 2 ZN Teren istniejącej zieleni nieurządzonej, naturalnej położony w strefie przybrzeżnej jeziora Krzywe 

– obejmujący także obszar byłej drogi gminnej (w dotychczasowym planie oznaczonej jako 02 KD), 

która zostaje przeniesiona w miejsce oznaczone po zmianie planu symbolem 02 KD  

- 3 ZU Teren projektowanej zieleni urządzonej położony pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej a linia rozgraniczającą przeniesionej drogi 

gminnej po jej stronie północnej.  

- 4 US Teren przeznaczony na cele sportowo-rekreacyjne.  

- 02 KD Teren nowego przebiegu drogi gminnej, o której mowa wyżej w pozycji 2 ZN. Szerokość 

w liniach rozgraniczających 5 m, z funkcją pieszo-jezdną. W perspektywie dopuszcza się możliwość 

skrócenia tej drogi do granicy z działką nr 22/9 o ile dostępność do terenów położonych na północny 

zachód od tej działki udostępnione zostaną z planowanej do urządzenia drogi oznaczonej 

w dotychczasowym planie jako 01 KDW. W takiej sytuacji dopuszcza się również możliwość likwidacji 

w ogóle drogi ozn. jako 02 KD a jej terenu włączenia do przyległych do niej działek – o ile dostępność 

z niej do wszystkich działek budowlanych (na rysunku planu sektor „B”) nie będzie potrzebna – bez 

konieczności dokonywania zmiany planu.*  

3. Na rysunku planu zmienia się numerację kwartałów funkcjonalnych wyróżnionych numerycznie 

odpowiednio do zapisów w tekście planu.  

§ 4. Zmiany powyższe uwzględnione są w „jednolitym tekście planu stanowiącym załącznik nr 1”* 

do niniejszej uchwały oraz na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Pozostałe ustalenia planu uchwalonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 

października 2007r. pozostają bez zmian.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Piela 
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Załącznik Nr 1*  

do Uchwały Nr XXVII.162.2012 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 20 grudnia 2012 r.  

pnia 2005r. 

Jednolity tekst do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowe Krzywe  

gmina Stare Juchy uchwalonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 

2007 r. (Dz. Urz. województwa warmińsko-mazurskiego Nr 196, poz. 2503 z 2007 r.) 

po zmianie dokonanej niniejszą uchwałą 

 

Rozdział 1 

Zasady obowiązywania planu. 

 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Nowe  

Krzywe gmina Stare Juchy uchwalonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia  

18 października 2007 r.  

 

2. Przedmiot i granice terenu objętego planem przyjęte i jego zmianę przyjęto na podstawie uchwały Rady 

Gminy Stare Juchy Nr XI/55/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany wyrażonej w uchwale Nr XI/50/2011 Rady Gminy 

Stare Juchy z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowe Krzywe gmina Stare Juchy.  

 

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa warmińsko-mazurskiego: 

 

1) niniejszego tekstu planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz ich finansowania  - stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały;  

 

4) rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu – stanowiących załącznik Nr 4 

do niniejszej Uchwały. 

 

4. Przedmiotem ustaleń planu są: 

 

1) wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i rekreacji indywidualnej; 

 

2) ustalenie terenu pod ogólnodostępną plażę i kąpielisko; 

 

3) racjonalne wykorzystanie terenów oraz zabezpieczenie ładu przestrzennego przez właściwe kształtowanie 

zabudowy i funkcjonalną do niej dostępność; 

 

4) ustalenie standardów ochrony środowiska adekwatnie do przyjętych w planie funkcji i położenia terenów. 

 

Rozdział 2  

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

 

§ 2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem. 
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1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

 

1) granice obszaru objętego planem; 

 

2) sposób użytkowania terenów (funkcje terenów); 

 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczone w legendzie jako ściśle określone; 

 

4) linie rozgraniczające tereny jak wyżej lecz określone jako orientacyjne; 

 

5) zasady podziału gruntów na działki budowlane; 

 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikające z planu uchwalonego uchwalą Nr XII/60/07 Rady Gminy Stare 

Juchy z dnia 18 października 2007 r.; 

 

2. Teren objęty planem położony jest całkowicie w obszarze chronionego krajobrazu w związku z czym 

podlega uwarunkowaniom wynikającym z Uchwały Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 

Ełckiego (Dz. Urz. woj. warmińsko-mazurskiego Nr 74, poz. 1295). 

 

3. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oraz linie projektowanego podziału gruntów 

na działki budowlane oznaczone na rysunku planu liniami przerywanymi traktuje się jako nie obowiązujące 

ściśle. Granice te mogą być w niewielkim stopniu korygowane na etapie realizacji planu. 

 

4. Określone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą czołowego lica ściany budynku 

najdalej wysuniętego do drogi, nie obejmują natomiast takich elementów zewnętrznych jak: balkony, schody 

zewnętrzne, wykusze powyżej poziomu parteru i otwarte tarasy zewnętrzne. 

 

5. Uwidoczniony na rysunku planu sposób usytuowania budynków należy traktować jako zalecenie mające 

na celu kształtowanie ładu przestrzennego w projektowanej zabudowie. 

 

6. Wysokość parteru budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej nie może przekraczać 0,80 m od 

poziomu terenu. 

 

7. Dla działek dostępnych z drogi ozn. jako 02 KD dopuszcza się usytuowanie indywidualnych garaży lub 

hangarów na turystyczny sprzęt pływający wyłącznie jako wbudowanych w istniejącą skarpę ziemną pomiędzy 

tą drogą a terenem oznaczonym jako 1 MN/ML. 

 

8. Dopuszcza się łączenie przyległych do siebie działek w większe, lecz z jednym budynkiem mieszkalnym 

lub rekreacji indywidualnej.  

 

9. Dopuszcza się wtórny poprzeczny podział działek o nowych numerach ewidencyjnych: od 22/9, 22/10, 

22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16 i 22/17 na 2 mniejsze według zasady zagospodarowania uwidocznionej na 

rysunku planu. 

   

10. Do czasu zainwestowania terenów według ustaleń planu użytki rolne powinny w zasadzie pozostać  

w dotychczasowym użytkowaniu. Dopuszcza się jednak czasowo inny sposób wykorzystania tych terenów  

bez prawa zabudowy, który nie będzie uciążliwy dla otoczenia i nie stanie to na przeszkodzie  

w ich planowanym docelowym przeznaczeniu. 

 

11. Zaleca się w architekturze realizowanych budynków wyrażać tradycje budownictwa w regionie mazurskim. 

 

12. Budowa ewentualnych pomostów nawodnych dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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§ 3.  Ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie wyróżnionych w planie. 

 
Nr 

pozycji 

Szczegółowe ustalenia 

1 MN/ML  Teren do zabudowy i zagospodarowania na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego lub rekreacji 

indywidualnej. Wysokość budynków do 2 kondygnacji włącznie z poddaszem użytkowym pod połaciami 

dwu lub wielospadowych dachów o nachyleniu 40 do 50°, krytych dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni. 

Ewentualne budynki gospodarcze lub garaże w zasadzie jako połączone z budynkami mieszkalnymi. 

Dopuszcza się jednak ich wolnostojące usytuowanie o ile pozwolą na to konfiguracja terenu oraz warunki 

techniczne wynikające z przepisów prawa budowlanego.  

Wysokość tych budynków – jedna kondygnacja z dachami jedno, dwu lub wielospadowymi w zależności od 

ich usytuowania harmonizującego z budynkiem mieszkalnym lub rekreacji indywidualnej. Pokrycie 

dachówką ceramiczną lub blachą powlekaną. 

Minimalna szerokość frontu działek 20 m.  

Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej dróg – minimum 6 m. 

2 ZN Teren istniejącej zieleni nieurządzonej, naturalnej położony w strefie przybrzeżnej jeziora Krzywe 

obejmujący także obszar byłej drogi gminnej (w dotychczasowym planie oznaczonej jako 02 KD) która 

zostaje przeniesiona w miejsce oznaczone na rysunku planu pod tym samym symbolem.  

3 ZU Teren projektowanej zieleni urządzonej położony pomiędzy nieprzekraczalną linia zabudowy 

mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej a linia rozgraniczającą przeniesionej drogi gminnej po jej stronie 

północnej. 

4 US Teren przeznaczony na cele sportowo-rekreacyjne 

5 mel Istniejący drenaż melioracyjny 

 

Rozdział 3  

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej. 

 

§ 4. 1. Dostępność do wyznaczonych terenów budowlanych i towarzyszącego im zagospodarowania 

zapewniona będzie z istniejącej przez wieś drogi gminnej poprzez projektowaną drogę wewnętrzną oznaczoną 

jako 01 KDW oraz przeniesioną  istniejącą drogę gminną przeniesioną w miejsce oznaczone na rysunku planu 

symbolem 02 KD.  

 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg wyróżnionych w planie. 

 
Nr 

pozycji 

Treść ustaleń 

01 KDW Projektowana wewnętrzna droga dojazdowa pieszojezdna, tymczasowo o szerokości 6,0 m w liniach 

rozgraniczających zakończona placykiem nawrotowym o wymiarach minimum 12,5 x 12,5 m. W 

perspektywie, po wyznaczeniu terenów budowlanych po jej stronie wschodniej (tak jak przewiduje to 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) droga ta powinna zostać 

poszerzona do 12,0 m w liniach rozgraniczających jako droga obsługująca kompleks terenów mieszkaniowo-

letniskowych. Droga ta do czasu jej ewentualnego przejęcia przez gminę powinna stanowić współwłasność  

właścicieli dział do niej przylegających. 

02 KD Teren nowego przebiegu drogi gminnej, o której mowa wyżej w pozycji 2 ZN. Szerokość w liniach 

rozgraniczających 5 m z funkcją pieszojezdną. W perspektywie dopuszcza się możliwość skrócenia tej drogi 

do granicy z działką Nr 22/9 o ile przedłużona i urządzona zostanie droga oznaczona w dotychczasowym 

planie jako 1 KDW – umożliwiająca dostępność komunikacyjną do terenów położonych na północny zachód 

od terenów objętych niniejszą zmianą planu.  W takiej sytuacji dopuszcza się również możliwość likwidacji w 

ogóle drogi oznaczonej jak 02 KD a jej terenu włączenia do przyległych do niej działek o ile dostępność z niej 

do wszystkich działek budowlanych (na rysunku planu sektor „B”) nie będzie potrzebna – bez konieczności 

dokonywania zmiany planu 

 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

  

§ 5. 1. Zaopatrzenie w wodę w perspektywie z programowanej komunalnej sieci wodociągowej. Do czasu 

budowy wodociągu wiejskiego dopuszcza się pobór wody do celów spożywczych i gospodarczych z własnych 

studni na poszczególnych działkach lub jako wspólnych dla dwóch sąsiednich działek. Usytuowanie ujęcia 

wody powinno odpowiadać warunkom technicznym przepisów Prawa Budowlanego, a przydatność do 
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spożycia potwierdzona badaniami chemicznymi i bakteriologicznymi przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Ełku. 

 

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych w perspektywie do komunalnego kolektora sanitarnego z przerzutem 

do oczyszczalni ścieków w Starych Juchach. Tymczasowo dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w 

indywidualnych, szczelnych, ekologicznych zbiornikach z okresowym wywozem do zlewni przy oczyszczalni 

ścieków. 

 

3. Wody opadowe i ścieki z powierzchni utwardzonych w obrębie działek budowlanych w sposób naturalny 

odprowadzane będą do gruntu terenów biologicznie czynnych. 

 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej we wsi sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na 

warunkach, które ustalać będzie dla poszczególnych inwestorów Rejon Energetyczny w Ełku. 

 

5. Ewentualne warunki w zakresie telefonizacji terenów objętych planem ustalać będzie właściwy 

obszarowo Zakład Telekomunikacji TP S.A lub inny operator sieci telekomunikacyjnej o ile taki zaistnieje. 

 

6. W fazie realizacji niniejszego planu dopuszcza się lokalizację i realizację innych, nieprzewidzianych w 

niniejszej uchwale sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego – bez potrzeby dokonywania zmiany w planie, w 

tym także urządzeń telefonii komórkowej jako inwestycji celu publicznego w zakresie łączności.  

Rozdział 5 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa. 

 

§ 6. 1. Zakazuje się wycinania istniejącego zdrowego drzewostanu w strefie przybrzeżnej jeziora Krzywe. 

 

2. Zakazuje się utwardzania nawierzchni dróg w sposób nieekologiczny. 

 

3. W celu ochrony krajobrazu zakazuje się wykonywania z materiałów budowlanych pełnych masywnych 

ogrodzeń zewnętrznych działek i pomiędzy nimi w obszarze między drogą gminną ozn. jako 02 KD a linią 

brzegową jeziora. 

 

4. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony jeziora zwaną na rysunku planu strefą ochronną 

jeziora wynikającą ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Stare Juchy zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30.10.2000 r. 

 

5. W celu wzbogacenia krajobrazu i jednocześnie rehabilitacji krajobrazu naturalnego zmienionego 

planowaną zabudową należy tereny położone na stoku w strefie ochronnej jeziora  w miarę intensywnie 

zadrzewić. Dopuszcza się nieznaczną zmianę istniejącej konfiguracji terenu w części przewidzianej  

do zabudowy w celu zapewnienia właściwej funkcjonalności działek budowlanych. 

 

6. Do ogrzewania mieszkań należy stosować wyłącznie systemy ekologiczne. 

 

7. Odpady stałe należy segregować i gromadzić w ruchomych zamykanych kontenerach na poszczególnych 

działkach i opróżniać okresowo z wywozem na wysypisko wskazane przez Urząd Gminy w Starych Juchach. 

 

8. W obszarze objętym planem zakazuje się jakiejkolwiek działalności mogącej mieć wpływ na 

zanieczyszczenie gleby terenów zielonych, powietrza atmosferycznego a także na przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla terenów zabudowy mieszkaniowej. 

 

9. Uwzględnia się decyzję Wojewody byłego województwa suwalskiego o przeznaczeniu gruntów klasy IV 

na cele nierolnicze ogółem 1.9899 ha gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego w tym klas: Ps IV 0.6079 ha, 

Lz IV 0.0274 ha,  R IVa 1.0732 ha, R  IVb 0.2814 ha – występujących w konturze ozn. jako 1 UT rysunku 

planu, stanowiącym załącznik graficzny Nr 18 do planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Stare Juchy, 

zatwierdzonego Uchwałą Nr III/15/94 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 września 1994 r. ogłoszoną w Dz. Urz. 

woj. suwalskiego  Nr 33, poz. 249 z 1994 r. 
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10. Projekty budowlane budynków oraz urządzeń infrastruktury technicznej należy uzgadniać z Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Oddział w Ełku, ul. Kajki 10 w odniesieniu do terenów działek 

przez które przebiegają urządzenia drenarskie.  

 

11. W obszarze objętym planem nie występują obiekty podlegające ochronie zabytków. Jeśli natomiast  

w trakcie robót ziemnych okryte zostaną jakieś przedmioty lub ich fragmenty mogące świadczyć  

o ich kulturowym pochodzeniu, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 11. 

 

Rozdział 6 

Ustalenia w zakresie kształtowania krajobrazu i ładu przestrzennego. 

 

§ 7. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego powinno być jednym z priorytetów w realizacji planu. 

 

2. Przestrzegać należy zasad dotyczących kształtowania zabudowy wyszczególnionych w Rozdziałach 2 i 3 

niniejszej uchwały. 

   

3. Zakazuje się stosowania dachów płaskich lub o bardzo małych nachyleniach połaci. 

 

4. Zakazuje się realizacji budynków z wysoko usytuowanym poziomem parteru, przekraczającym wysokość 

0,80 m nad poziomem terenu. 

 

5. Zakazuje się przekształcania budynków gospodarczych na funkcje mieszkalne. 

  

6. Zakazuje się w konstrukcji i architekturze domów wprowadzania elementów obcych architekturze 

polskiej oraz przenoszenia budynków drewnianych z innych regionów Polski. 

 

7. Nakazuje się aby wszystkie ulice obustronnie obsadzać drzewami, których sylwetę i wysokość należy 

dobierać odpowiednio do parametrów ulicy. 

 

8. Na wszystkich działkach przewidzianych do zabudowy co najmniej 20% ich powierzchni należy 

przeznaczyć na drzewostan. 

 

9. W obszarze objętym planem nie występują tereny zalewowe. 

 

10. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze. 

 

Rozdział 7 

Ustalenia w zakresie parametrów oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów 

 

§ 8. 1. Minimalną powierzchnię działki mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej ustala się na 600 m
2
. 

 

2. Ustala się następujące wskaźniki zabudowy działek w obszarze objętym planem: 

 

1) dla działek o powierzchni przekraczającej 1500 m
2
 W = 0,15 

 

2) dla działek o powierzchni poniżej 1500 m
2  

W = max. 0,20 

 

3. Ustala się wskaźnik procentowy wielkości terenów biologicznie czynnych w zależności od powierzchni działek: 

 

1) dla działek o powierzchni powyżej 1500 m
2
 – 70% 

 

2) dla pozostałych działek – 60% 
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Rozdział 8 

Ustalenia końcowe 

 

§ 9. Stawka procentowa naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

zostaje ustalona w wysokości 10 % 

 

§ 10. Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Starych Juchach. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

   - PN.4131.100.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.162.2012 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 20 grudnia 2012 r.Zalacznik2.JPG 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.162.2012 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 20 grudnia 2012 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  do zadań własnych gminy 

w obszarze terenów objętych niniejszym planem położonych w obrębie Nowe Krzywe gmina Stare Juchy. 

 

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

Stosownie do prognozy skutków finansowych uchwalenia planu sporządzonej w trybie art. 17 pkt 5. ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

nie przewiduje się obciążeń finansowych gminy z tego tytułu.  

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.162.2012 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 20 grudnia 2012 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Nowe Krzywe gm. Stare Juchy w toku jego wyłożenia do publicznego wglądu  

 

Stwierdza się, że w toku wyłożenia projektu niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego  

do publicznego wglądu w dniach od 21 września 2012r. do 19 października 2012r. oraz  w wyznaczonym 

terminie na składanie uwag do dnia 6 listopada 2012 r. nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 919


		2013-02-20T12:39:33+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




