
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/191/2012 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE 

z dnia 25 lipca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

w obrębie Stręgiel  

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

Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ,  

Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007r. Nr 48, poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 

i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413, z 2010r. 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) Rada Miejska w Węgorzewie, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzewo 

uchwalonego uchwałą Nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27.09. 1999r. uchwala,  

co następuje:  

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

w obrębie Stręgiel w gminie Węgorzewo, zwany dalej „planem”  

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały  

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 

2011roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej na działce nr ewidencyjny 204/57 w obrębie Stręgiel w gminie Węgorzewo,  

2. Integralną częścią uchwały są:  

a) rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

b) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu uwzględnienia uwag do planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały,  

c) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  
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§ 3. 1. Na rysunku planu miejscowego następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:  

a) granice opracowania planu,  

b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – ściśle określone,  

c) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – orientacyjne,  

d) linie energetyczne SN 15 kV ze strefą uciążliwości,  

e) postulowane podziały geodezyjne,  

f) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

§ 4. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, występujące w niej podstawowe terminy należy rozumieć 

następująco:  

„a) plan oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikami, stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,”. 

„b) nieprzekraczalna linia zabudowy jest to linia, której nie może przekroczyć żaden element budynku,”. 

„c) obszar funkcjonalny lub obszar oznacza teren wyróżniony w planie ze względu na przeznaczenie 

i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz na Rysunku Planu odpowiednim symbolem,”. 

„d) intensywność zabudowy jest to wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej,”. 

§ 5. W obszarze opracowania wyróżnia się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:  

- MN - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

- RM - teren zabudowy zagrodowej z funkcją usługową – agroturystyczną,  

- KDW – tereny projektowanych dróg wewnętrznych,  

- KX - teren ciągu pieszego,  

- teren linii energetycznej ze strefą uciążliwości, oznaczony graficznie na rysunku planu  

DZIAŁ II. 
USTALENIA OGÓLNE  

§ 6. 1. § 6 1 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnośnie zachowania ładu przestrzennego, 

architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych,  

2) Wszelkie działania projektowe i realizacyjne zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny należy 

prowadzić zgodnie z ustaleniami szczególnymi planu, zawartymi w Rozdziale III niniejszej uchwały, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.  

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1) Teren w granicach opracowania planu stanowi zwartą zabudowę wsi Stręgiel, w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego został wskazany na opracowanie planu, jako poszerzenie 

istniejącej zabudowy miejscowości Stręgiel.  

2) Teren w granicach opracowania planu, położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich - obowiązują ustalenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, wynikające 

z Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wyznacza się, oznaczoną graficznie na rysunku 

planu, 100m strefę ochronną jeziora Stregiel, stanowiącą jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy od 

linii rozgraniczającej drogę powiatową.  

3) Zachowuje się istniejące drzewa w pasie drogi gminnej o symbolu 6KD i przylegające do w/w pasa 

drogowego oraz istniejące zadrzewienia przylegające do drogi powiatowej. Wycinka zieleni kolidującej 

z planowanym zainwestowaniem, wymaga zgody właściwych organów.  

4) Zakazuje się lokalizowania obiektów kwalifikujących się do przedsięwzięć mogących zawsze  

lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,  
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których realizacja jest konieczna do zapewnienia prawidłowej realizacji funkcji terenów (np. uzbrojenie 

terenu) lub innych inwestycji dopuszczonych do realizacji w ramach projektu planu (np. zbiorowego 

zaopatrzenia w ciepło).  

5) Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się, że obszar opracowania jest terenem przeznaczonym  

na cele mieszkaniowe.  

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

1) W granicach opracowania planu, nie występują zabytki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

2) Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - podczas prowadzenia robót 

budowlanych i ziemnych w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy 

zabezpieczyć odkryty przedmiot i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Delegatura w Ełku, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza Węgorzewa.  

3) Projektowane budynki winny nawiązywać do historycznej zabudowy Mazur, w zakresie formy i skali oraz 

materiałów wykończeniowych tj. zastosowanie tradycyjnych materiałów takich jak: jasne tynki, drewno, 

kamień, cegła, dachówka w kolorze ceglasto-czerwonym.  

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. W obszarze opracowania 

teren istniejącej drogi gminnej o symbolu 6KD stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu gminnym 

w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W zależności od potrzeb 

ustala się możliwość realizacji innych celów publicznych w granicach opracowania planu.  

§ 10. Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w zasięgu oddziaływania wysokich stanów wód, nie jest 

narażony na niebezpieczeństwo powodzi.  

§ 11. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz sposób i termin tymczasowego zagospodarowania.  

1) Teren położony w strefie uciążliwości linii energetycznej 15kV, oznaczony graficznie na rysunku planu, 

wyłączony jest spod zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja budynków w sąsiedztwie linii wymaga 

uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A Białystok Zakład Sieci w Ełku.  

2) Ustala się możliwość pozostawia terenu w użytkowaniu rolniczym, do czasu zagospodarowania, zgodnie  

z ustaleniami planu.  

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem  

1) Na terenie objętym planem nie przewiduje się procedury scalania i podziału nieruchomości.  

2) Podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone przepisami wraz z ustaleniami  

i rysunkiem planu, a zwłaszcza – każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi wewnętrznej, 

stanowiącej dostęp do drogi publicznej, podłączenie do infrastruktury technicznej, a powierzchnia działki 

budowlanej nie mniejsza niż 1000m
2
.  

§ 13. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej  

1. Dostęp do drogi publicznej. Dostęp do zabudowy w granicach opracowania planu, realizowany będzie 

projektowanym zjazdem z drogi wewnętrznej na istniejącą drogę gminną, stanowiącą dostęp do drogi publicznej.  

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów w granicach 

opracowania planu – do kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Węgorzewie. W okresie 

przejściowym – do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych 

do atestowanych zbiorników na ścieki bytowe. Zbiorniki te mogą funkcjonować jako urządzenia tymczasowe. 

Ustala się obowiązek zaprzestania ich użytkowania natychmiast po zaistnieniu warunków technicznych  

do przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.  

3. Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić 

poprzez przyłączenie działek budowlanych do istniejącej sieci wodociągowej.  

4. Wody opadowe i urządzenia melioracyjne  
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a) wody deszczowe spływające po terenie zainwestowania należy zagospodarować w granicach 

poszczególnych działek, alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi 

przepisami prawa wodnego i budowlanego.  

b) w granicach opracowania planu znajdują się zewidencjonowane urządzenia melioracyjne, które w sposób 

przybliżony naniesiono na rysunku graficznym planu,  

c) w przypadku prowadzenia robót budowlanych w pobliżu lub w miejscu skrzyżowań z urządzeniami 

melioracyjnymi – warunki uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Oddział 

Rejonowy w Giżycku.  

5. Telekomunikacja.  

a) w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 

2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami) wraz z przepisami ustawy 

z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675 

z późn. zmianami) oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw.  

b) zachowuje się istniejące sieci telekomunikacyjne, przy opracowaniu projektów budowlanych należy 

uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować 

odległości zgodne z obowiązującymi normami.  

c) linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 

w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę.  

d) wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią TP S.A. Należy przebudować poza pas planowanej 

zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy.  

6. Elektroenergetyka.  

a) rezerwuje się teren pod istniejące i projektowane urządzenia elektroenergetyczne (t.j. linie SN i nN oraz 

stacje transformatorowe SN/nN). Szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju urządzeń 

elektroenergetycznych niezbędnych do zasilania zostaną określone w warunkach przyłączenia, które będą 

wydane podmiotom wnioskującym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.  

a) ustala się obowiązek nieodpłatnego umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. 

dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu 

przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii, utrzymywania użytkowanej nieruchomości 

w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci a w szczególności do zachowania 

wymaganych odległości od istniejących i projektowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować 

do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. Przebudowa, która powinna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej 

dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń 

i uziemień. Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu 

warunków przebudowy i zawarciu stosownej umowy miedzy zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok.  

c) sieci elektroenergetyczne służące do zasilania planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zmianami)  

7. Sieci gazowe. W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach operatora sieci 

gazowych określonych właściwymi przepisami. Należy przewidzieć miejsca w pasie drogowym – w chodniku 

lub pasie zieleni w perspektywie gazyfikacji tego obszaru. Dla każdej z działek budowlanych zapewnia się 

możliwość przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci gazowej. W przyszłych pracach 

planistycznych w przypadku budowy ulic należy rozważyć (tam gdzie jest to możliwe i konieczne) 

umieszczenie sieci gazowej w tzw. kanałach technologicznych.  

8. Energia cieplna. Ogrzewanie planuje się w oparciu o własne, indywidualne kotłownie na paliwo 

ekologiczne (nośniki przyjazne środowisku takie jak: energia elektryczna, gaz płynny, biomasa, olej opałowy, 

pompa ciepła itp.) oraz wkłady kominkowe opalane drewnem lub zamiennie z kotłowni zbiorczej, 

zlokalizowanej na terenie o symbolu 4RM.  
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9. Odpady komunalne. Gromadzenie odpadów w pojemnikach (w wydzielonych miejscach) w terenach, 

gdzie odpady te powstają, w tym na poszczególnych działkach, z możliwością selektywnej zbiórki odpadów, 

okresowy wywóz odpadów na podstawie stosownych umów, na składowisko (docelowo – do zakładu 

unieszkodliwiania odpadów) zgodnie z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, wynikającymi ze 

stosownych przepisów gminnych oraz ustawy o odpadach.  

10. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy 

bez konieczności wprowadzenia zmian do planu.  

Rozdział 3. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE  

§ 14. Ustala się teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 

– symbolem: 1MN, o następujących ustaleniach:  

1) dostęp projektowanej zabudowy mieszkaniowej do drogi publicznej, realizowany będzie projektowanym 

zjazdem na projektowaną drogą wewnętrzną o symbolu 5KDW i drogą gminną o symbolu 6KD, 

przylegającą od zachodu do opracowywanego terenu,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę gminną – min. 6m, od drogi wewnętrznej,  

o symbolu 5KDW, zgodnie z rysunkiem planu,  

3) zakazuje się wznoszenia budynków mieszkalnych w strefie uciążliwości linii energetycznej SN 15kV,  

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000m
2
,  

b) w granicach działki lokalizuje się: jeden dom mieszkalny, funkcję gospodarczo-garażową należy łączyć  

z podstawową bryłą budynku mieszkalnego, dopuszcza się budynki gospodarczo-garażowe wolnostojące 

tworzące jedność architektoniczną,  

c) maksymalna intensywność zabudowy : 0,6;  

d) minimalna intensywność zabudowy - 0,16;  

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,  

f) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla min. 1 samochodu,  

g) elementy małej architektury winny być wykonane z naturalnych materiałów,  

h) ogrodzenia muszą być ażurowe, wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m; zakazuje się 

ogrodzeń pełnych i betonowych, zaleca się ogrodzenia z siatki, ukryte w zieleni.  

5) parametry i wskaźniki zabudowy:  

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: do 2, z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,  

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielopołaciowe,  

c) nachylenie połaci dachowych: 27-50°,  

d) pokrycie dachowe: dachówka lub blacha dachówko-podobna w odcieniu ceglasto-czerwonym,  

e) wysokość budynków: do 9 m, wysokość do okapu: do 3,5m,  

f) poziom posadowienia posadzki parterów nie wyżej niż 0,6m ponad poziom terenu,  

§ 15. Ustala się teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 

– symbolem: 2MN, o następujących ustaleniach:  

1) dostęp projektowanej zabudowy mieszkaniowej do drogi publicznej realizowany będzie projektowanymi 

zjazdami na projektowaną drogą wewnętrzną o symbolu 5KDW i drogą gminną o symbolu 6KD,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę gminną, o symbolu 6KD – zgodnie 

z rysunkiem planu, od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną o symbolu 5KDW – min. 6m,  

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  
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a) ustala się minimalną szerokość działki budowlanej – 18m, minimalną powierzchnię działki budowlanej – 

1000m
2
,  

b) w granicach działki lokalizuje się: jeden budynek mieszkalny, funkcję gospodarczo-garażową należy 

łączyć  z podstawową bryłą budynku mieszkalnego, dopuszcza się budynki gospodarczo-garażowe 

wolnostojące na działce o powierzchni powyżej 1000m
2
,  

c) maksymalna intensywność zabudowy : 0,6;  

d) minimalna intensywność zabudowy : 0,16;  

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,  

f) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla min. 1 samochodu,  

g) elementy małej architektury winny być wykonane z naturalnych materiałów,  

h) ogrodzenia muszą być ażurowe, wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m; zakazuje się 

ogrodzeń pełnych i betonowych, zaleca się z siatki, ukryte w zieleni.  

4) parametry i wskaźniki zabudowy:  

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: do 2, z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,  

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielopołaciowe,  

c) kalenice główne budynków – równoległe do drogi gminnej o symbolu 6KD,  

d) nachylenie połaci dachowych: 27-50°,  

e) pokrycie dachowe: dachówka lub blacha dachówko-podobna w odcieniu ceglastoczerwonym,  

f) wysokość budynków: do 9 m, wysokość do okapu: do 3,5m,  

g) poziom posadowienia posadzki parterów nie wyżej niż 0,6m ponad poziom terenu,  

§ 16. Ustala się teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 

– symbolem: 3MN, o następujących ustaleniach:  

1) dostęp projektowanej zabudowy mieszkaniowej do drogi publicznej, realizowany będzie projektowanymi 

zjazdami na projektowaną drogą wewnętrzną o symbolu 5KDW i drogą gminną o symbolu 6KD, 

przylegającą od zachodu  

do opracowywanego terenu, zakazuje się zjazdów na drogę powiatową,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę gminną o symbolu 6KD – zgodnie 

z rysunkiem planu, od drogi wewnętrznej, o symbolu 5KDW – min. 6m, od linii rozgraniczającej drogę 

powiatową stanowi 100m strefa ochronna jeziora Stręgiel, zgodnie z rysunkiem planu  

3) zakazuje się zabudowy mieszkaniowej w strefie uciążliwości linii energetycznej SN 15kV,  

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000m
2
,  

b) w granicach działki lokalizuje się: jeden dom mieszkalny, funkcję gospodarczo-garażową należy łączyć  

z podstawową bryłą budynku mieszkalnego, dopuszcza się budynki gospodarczo-garażowe 

wolnostojące na działce o powierzchni powyżej 1000m
2
, na zapleczu budynku mieszkalnego,  

c) maksymalna intensywność zabudowy : 0,6;  

d) minimalna intensywność zabudowy : 0,16;  

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,  

f) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla min. 1 samochodu,  

g) elementy małej architektury winny być wykonane z naturalnych materiałów,  

h) ogrodzenia muszą być ażurowe, wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m; zakazuje się 

ogrodzeń pełnych i betonowych, zaleca się z siatki, ukryte w zieleni.  
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5) parametry i wskaźniki zabudowy:  

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: do 2, z drugą kondygnacja ukrytą w dachu,  

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielopołaciowe,  

c) kalenice główne budynków przylegających do drogi powiatowej na działce nr 206 – równoległe do tej 

drogi, a przylegających do drogi wewnętrznej - równoległe do drogi wewnętrznej o symbolu 5KDW,  

d) nachylenie połaci dachowych: 27-50°,  

e) pokrycie dachowe: dachówka lub blacha dachówko-podobna w odcieniu ceglastoczerwonym,  

f) wysokość budynków: do 9 m, wysokość do okapu: do 3,5m,  

g) poziom posadowienia posadzki parterów nie wyżej niż 0,6m ponad poziom terenu,  

§ 17. Ustala się teren projektowanej zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną, oznaczony na 

rysunku planu – symbolem: 4RM, o następujących ustaleniach:  

1) dostęp projektowanej zabudowy zagrodowej do drogi publicznej, realizowany będzie projektowanym 

zjazdem na projektowaną drogą wewnętrzną o symbolu 5KDW i drogą gminną o symbolu 6KD, 

przylegającą od zachodu do opracowywanego terenu, dopuszcza się realizację zjazdu bezpośrednio  

na drogę gminną o symbolu 6KD,  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę gminną – min. 6m, od drogi wewnętrznej,  

o symbolu 5KDW, zgodnie z rysunkiem planu,  

3) ewentualna uciążliwość działalności gospodarczej w konturze o symbolu 4RM, nie może wykraczać poza 

granice terenu, a tym samym powodować uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej,  

4) zakazuje się zabudowy w strefie uciążliwości linii energetycznej SN 15kV,  

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6;  

b) minimalna intensywność zabudowy - nie ustala się,  

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu - 40%,  

d) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla min. 1 samochodu,  

e) elementy małej architektury winny być wykonane z naturalnych materiałów,  

f) ogrodzenia muszą być ażurowe, wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m; zakazuje się ogrodzeń 

pełnych i betonowych, zaleca się z siatki, ukryte w zieleni.  

6) parametry i wskaźniki zabudowy:  

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków o funkcji mieszkalnej: do 2, z drugą 

kondygnacja ukrytą w dachu,  

b) budynki gospodarcze 2kondygnacyjne, z drugą kondygnacją ukrytą w dachu, dopuszcza się -

jednokondygnacyjne,  

c) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielopołaciowe,  

d) nachylenie połaci dachowych: 27-50°,  

e) pokrycie dachowe: dachówka lub blacha dachówko-podobna w odcieniu ceglastoczerwonym,  

f) wysokość budynków: do 10 m,  

g) poziom posadowienia posadzki parterów nie wyżej niż 0,6m ponad poziom terenu,  

§ 18. Ustala się teren projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu – symbolem: 5KDW,  

o następujących ustaleniach:  

1) projektuje się zjazd na drogę gminną o symbolu 6KD,  

2) minimalna szerokość pasa drogi wewnętrznej - 8m, w tym jezdnia co najmniej 5,5m; zgodnie z rysunkiem planu  
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3) dopuszcza się urządzenie jako drogi pieszo-jezdnej.  

4) ustala się prowadzenie infrastruktury technicznej.  

§ 19. Ustala się teren istniejącej drogi dojazdowej - gminnej, oznaczony na rysunku planu – 

symbolem: 6KD, o następujących ustaleniach:  

1) proponuje się korektę pasa drogi na łuku,  

2) zachowuje się szerokość pasa drogi gminnej i szerokość jezdni, dopuszcza się jej przebudowę oraz 

poszerzenie pasa drogowego do 10m, w miejscu nieprzekraczalnej linii zabudowy – orientacyjnej, 

oznaczonej graficznie na rysunku planu.  

3) zachowuje się istniejące drzewa w pasie drogi gminnej. Wycinka drzew kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, wymaga zgody właściwych organów.  

§ 20. Ustala się teren projektowanego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu – symbolem: 7KX,  

o następujących ustaleniach:  

1) o minimalnej szerokości – 3,5m; ustala się możliwość przejazdu awaryjnego.  

Rozdział 4. 
PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 21. W granicach ustalonych niniejszą uchwałą traci moc „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego związany z budową odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Węgorzewo - 

Giżycko”, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr VI/47/99 z dnia 29 stycznia 1999r  

/Dz. Urz. Woj. Warm. Mazurskiego Nr 10 z dnia 2 marca 1999, poz. 61/.  

§ 22. Uchwala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 

ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyróżnionych w planie - 

w wysokości 20% /słownie: dwadzieścia - procent/.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.  

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Wierzchowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/2012 

Rady Miejskiej w Węgorzewie 

z dnia 25 lipca 2012 r.Zalacznik1.jpg 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/191/2012  

Rady Miejskiej w Węgorzewie   

z dnia 25 lipca 2012 r.  

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy termin wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyznaczono do 06.06.2012r. W wyznaczonym terminie wpłynęła – uwag 

nie było.  

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/191/2012 

Rady Miejskiej w Węgorzewie   

z dnia 25 lipca 2012 r.  

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasady finansowania wynikają z budżetu gminy.  

W granicach planu teren drogi gminnej o symbolu 6KD stanowi przestrzeń publiczną należącą do zadań 

własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  w zależności od potrzeb, ustala się możliwość wyznaczenia nowych terenów publicznych.  
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