
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH 

z dnia 31 lipca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy 

Korsze - miejscowości Równina Górna i Równina Dolna  

Na podstawie art. 20 ust. 1,art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) - w wykonaniu uchwały LIII/324/2010 Rady Miejskiej 

w Korszach z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze - miejscowości Równina Górna i Równina 

Dolna, Rada Miejska w Korszach, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korsze” zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/182/2005 

Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 kwietnia 2005 roku, uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze - 

miejscowości Równina Górna i Równina Dolna.  

2. Granice terenu objętego planem określa załącznik do uchwały Nr LIII/324/2010 Rady Miejskiej 

w Korszach z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze - miejscowości Równina Górna i Równina 

Dolna.  

3. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię około 981,2 ha ograniczoną granicami obrębów Równina 

Dolna i Równina Górna w gminie Korsze.  

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest:  

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu;  

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:  

1) Rozdział 1 - Przepisy ogólne;  

2) Rozdział 2 - Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu;  

3) Rozdział 3 - Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych w Jednostce I, obejmującej wieś Równina 

Dolna i tereny położone na zachód od rzeki Guber;  

4) Rozdział 4 - Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych w Jednostce II, obejmującej wieś Równina 

Górna i tereny położone na wschód od rzeki Guber;  

5) Rozdział 5 - Ustalenia dla dróg;  
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6) Rozdział 6 - Przepisy końcowe.  

Rozdział 1. 
- Przepisy ogólne.  

§ 3. Na terenie objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie:  

1) funkcje obsługi komunikacji - rozumie się przez to funkcje związane z obsługą transportu samochodowego 

takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi samochodów;  

2) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) - należy przez to rozumieć:  

a) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, 

pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz 

świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Mogą być świadczone:  

- w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska 

młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza się do budynków 

zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem pól biwakowych i kempingów,  

- w innych obiektach, spełniających wymogi ustawy o usługach turystycznych,  

- a także w formie wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów 

w prowadzonych gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka), o ile spełniają wymogi ustawy 

o usługach turystycznych;  

b) usługi przewodnickie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym;  

3) reklama - rozumie się przez to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami. Rozróżnia się dwa rodzaje nośników reklamowych:  

a) reklama wolnostojąca - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, 

napisów i elementów dekoracyjnych, także obiekt budowlany sam będący reklamą,  

b) reklama wbudowana- należy przez to rozumieć miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 

umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów 

dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną;  

4) typ zabudowy - należy przez to rozumieć zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie na działce, 

gabaryty, kształt dachu. Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy 

istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej;  

5) wskaźnik powierzchni zabudowy: stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki/terenu;  

6) zagospodarowanie tymczasowe - należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu 

a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do 

czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania określają 

ustalenia planu.  

§ 4. 1. Obszar objęty planem dzieli się na dwie jednostki:  

1) jednostka I obejmuje obszar położony na zachód od rzeki Guber;  

2) jednostka II obejmuje obszar położony na wschód od rzeki Guber.  

2. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Podział obszaru 

objętego planem na tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części obszaru 

objętego planem należą do któregoś z terenów elementarnych i żadna część nie należy równocześnie do dwóch 

terenów elementarnych.  

3. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i na rysunku planu numerem, zawierającym:  

1) oznaczenie jednostki, w której się znajduje;  

2) kolejny numer terenu elementarnego;  

3) przeznaczenie terenu.  
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3. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału wyróżnia się w planie fragmenty terenu 

elementarnego, dla których sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe dotyczące zasad 

zagospodarowania lub określono ściśle ustalony sposób użytkowania. Podział terenu elementarnego na 

wydzielenia wewnętrzne nie jest spójny ani rozłączny: mogą istnieć fragmenty terenu nie należące do żadnego 

z wydzieleń wewnętrznych, mogą też istnieć fragmenty terenu należące równocześnie do dwu i więcej 

wydzieleń wewnętrznych.  

4. Każdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróżniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

wewnętrznego podziału oznaczony jest w tekście i na rysunku planu numerem, na który składa się:  

1) numer terenu elementarnego, w którym teren wydzielenia wewnętrznego jest położony;  

2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego wyłącznie na tym terenie.  

§ 5. 1. Plan zawiera dwu szczeblowy układ ustaleń - ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze 

planu oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych. Dla każdego terenu 

elementarnego obowiązują równocześnie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.  

2. Dla terenów elementarnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, w planie określa się:  

1) przeznaczenie terenu;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;  

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;  

7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów;  

8) zasady scalania i podziału nieruchomości;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;  

10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich modernizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna 

terenu;  

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy;  

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów;  

13) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty planistycznej”).  

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych mają jednolity układ formalny i zawierają:  

1) przeznaczenie terenu;  

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;  

3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu.  

4. Ustalenia tekstowe planu dla dróg, mają jednolity układ formalny i zawierają:  

1) przeznaczenie terenu;  

2) parametry i wyposażenie.  

§ 6. 1. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały zawiera następujące oznaczenia:  

1) granica obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;  

4) oznaczenia terenów:  
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a) oznaczenie terenu elementarnego,  

b) oznaczenie terenu wydzielenia wewnętrznego;  

5) przeznaczenie terenu:  

a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

b) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

c) UT - tereny usług turystycznych,  

d) R1 - tereny rolnicze,  

e) R2 - tereny rolnicze z miejscami lokalizacji elektrowni wiatrowych,  

f) EW - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych,  

g) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,  

h) ZP/US - tereny rekreacyjne,  

i) ZD - tereny ogródków działkowych,  

j) WS - tereny wód powierzchniowych,  

k) ZL - tereny lasów;  

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Guber,  

b) korytarze ekologiczne,  

c) płat ekologiczny,  

d) granice stref ochronnych od płatów ekologicznych oraz siedlisk ptaków i nietoperzy,  

e) obszary występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych i migrujących,  

f) tereny szczególnego zagrożenia powodzią,  

g) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,  

h) szpalery drzew istniejące i projektowane,  

i) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 205 „Subzbiornik WARMIA”,  

j) tereny powierzchni biologicznie czynnych;  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

a) granica strefy ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-folwarcznego i ruralistycznego,  

b) granica strefy „W” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - stanowisko wpisane do rejestru 

zabytków,  

c) granica strefy „WII” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowiska archeologicznego,  

d) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków - dwór i park w miejscowości Równina Górna,  

e) obiekty zabytkowe, ujęte w gminnej ewidencji zabytków,  

f) granica strefy „E” ochrony ekspozycji,  

g) park/założenie dworsko-parkowe;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

a) strefa ograniczeń dla lokalizacji zagospodarowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej,  

6) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:  
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a) KD.Z - droga/ulica klasy Z - zbiorcza,  

b) KD.D - droga/ulica klasy D - dojazdowa,  

c) KD.W - droga wewnętrzna,  

d) KX - ciąg pieszy, pieszo - jezdny, dojazd,  

e) KD.X - drogi pozostałe - publicznie dostępne,  

f) trasa rowerowa międzyregionalna,  

g) KP - tereny parkingów i garaży;  

7) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:  

a) EE - tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej,  

b) E - stacje transformatorowe,  

c) W - teren ujęcia wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej,  

d) urządzenia wodne melioracji szczegółowych - rowy melioracyjne do zachowania,  

e) linia elektroenergetyczna 15 kV.  

Rozdział 2. 
- Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu  

§ 7. Przeznaczenie terenów  

1. Lokalizację elektrowni wiatrowych dopuszcza się wyłącznie na terenie II.17.R2.  

2. Dopuszcza się zalesienia użytków rolnych na następujących zasadach:  

a) dopuszcza się zalesienia na glebach zagrożonych erozją, niezależnie od klasy gleby,  

b) dopuszcza się zalesienia gruntów bezpośrednio przylegających do istniejących kompleksów leśnych, 

niezależnie od powierzchni przeznaczonej do zalesienia,  

c) wyklucza się zalesienia gleb pochodzenia organicznego torfowych i torfowo mułowych, tj. gruntów 

regulujących stosunki wodne,  

d) wyklucza się zalesienia użytków rolnych usytuowanych w odległości mniejszej niż 200 m od planowanych 

lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczonych w planie, jako EW.  

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1. Zasady lokalizacji reklam:  

1) na terenach o przeznaczeniu RU - tereny obsługi i produkcji w gospodarstwach rolnych, dopuszcza się 

lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni nośnika do 6m², maksymalnie jeden nośnik na działce;  

2) na pozostałym terenie wyklucza się lokalizację reklam.  

2. Zasady dotyczące kolorystyki:  

1) na całym terenie obowiązuje ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej 

dachówki ceramicznej, czerwieni, brązów, szarości i czerni; ustalenie to nie dotyczy budynków i budowli 

infrastruktury technicznej oraz budowli w gospodarstwach rolnych lub leśnych;  

2) dla budowli infrastruktury technicznej oraz budowli w gospodarstwach rolnych lub leśnych obowiązuje 

harmonijne dostosowanie kolorystyki obiektów do otaczającego krajobrazu.  

3. Zasady dotyczące ogrodzeń: ogrodzenie działki nie może przekraczać granicy działki oraz linii 

rozgraniczającej ulicy ustalonej w planie.  

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  

1. Na terenie objętym planem znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Guber. Zasady 

ochrony na terenie OCHK określają przepisy odrębne.  
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2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i utrzymania różnorodności 

biologicznej ustala się obszar osnowy ekologicznej terenu;  

1) w skład osnowy ekologicznej wchodzą następujące tereny:  

a) dolina rzeki Guber w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Guber, wraz z rzeką Guber, 

stanowiąca korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym zapewniającym powiązania przyrodnicze 

z Obszarem Natura 2000 PLB280015 Ostoja Warmińska,  

b) teren korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym w dolinie rzeki Guber,  

c) płaty ekologiczne, obejmujące małe zbiorniki wodne i kępy zarośli wraz z ich najbliższym otoczeniem, 

oznaczone na rysunku planu jako B1, B2, B3 i B4,  

d) tereny pozostające w leśnym użytkowaniu, oznaczone na rysunku planu jako ZL,  

e) zadrzewienia wzdłuż drogi Warnikajmy - Równina Dolna oraz wzdłuż drogi Garbno - Równina Górna - 

Drogosze,  

f) inne tereny aktywne przyrodniczo wskazane w planie, jak tereny zieleni urządzonej, cmentarze, tereny 

powierzchni biologicznie czynnych, pasy zieleni i zadrzewień;  

2) na terenach zaliczonych do osnowy ekologicznej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:  

a) ochrona istniejących wartości i powiązań przyrodniczych,  

b) zachowanie ciągłości przestrzennej i trwałości czasowej zasadniczych elementów środowiska,  

c) zachowanie zróżnicowania gatunkowego, równowagi ekologicznej i odnawialności zasobów środowiska 

przyrodniczego,  

d) zakaz likwidacji istniejących zadrzewień, zakaz nie dotyczy cięć sanitarnych,  

e) ponadto obowiązuje podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia i wzmocnienia powiązań 

przyrodniczych oraz ciągłości przestrzennej systemu osnowy ekologicznej, w szczególności zachowanie 

i odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia, 

zakrzaczenia oraz tworzenie nieprzeorywanej darni.  

3. W strefach ochronnych o szerokości 200 m od płatów ekologicznych oraz siedlisk nietoperzy, a także 

w obszarach występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz migrujących, obowiązuje zakaz 

lokalizacji elektrowni wiatrowych.  

4. W celu ograniczenia antropizacji krajobrazu ustala się:  

1) charakterystycznym wnętrzem krajobrazowym na obszarze objętym planem jest dolina rzeki Guber 

w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Guber, które na obszarze objętym planem biegną 

wzdłuż dróg: Warnikajmy - Równina Dolna - Pomnik oraz Garbno - Równina Górna - Barciany. Ważnym 

elementem kompozycji krajobrazu są zadrzewienia wzdłuż tych dróg, wyraźnie eksponujące granice 

chronionego obszaru. W odniesieniu do zadrzewień wzdłuż wymienionych dróg ustala się:  

a) ochrona zachowanych zadrzewień i ich uzupełnienie wzdłuż drogi Garbno - Równina Górna - Barciany,  

b) sukcesywna wymiana zadrzewień i ich uzupełnienie na odcinku Warnikajmy - Równina Dolna,  

c) odtworzenie zadrzewień wzdłuż drogi Równina Dolna - Pomnik;  

2) obowiązuje zakaz lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 400 m od terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

3) w granicach OCHK Rzeki Guber obowiązuje zachowanie zróżnicowania użytków, w szczególności 

zachowanie istniejących nieużytków oraz trwałych użytków zielonych a także grup zadrzewień i zarośli;  

4) obowiązuje ochrona wskazanego w planie zasobu zieleni, w szczególności ochrona zabytkowych 

zadrzewień wzdłuż dróg, na zabytkowym cmentarzu oznaczonym w planie jako ZC2 i parkach dworskich 

w Równinie Dolnej i w Równinie Górnej oraz wzbogacenie szaty roślinnej poprzez urządzenie terenów 

biologicznie czynnych z grupami drzew i krzewów, w miejscach ogólnodostępnych, w szczególności na 

terenach ZP/US przeznaczonych na cele rekreacyjne;  

5. W zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami ustala się:  
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1) na granicy terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej oraz terenów rekreacyjno wypoczynkowych oznaczonych w planie jako ZP, 

ZP/US lub US należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w przepisach 

odrębnych;  

2) na granicy obszaru objętego planem należy zachować poziom hałasu w środowisku nie przekraczający 45 dB;  

3) na terenach w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ustala się:  

a) obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę 

przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami,  

b) dopuszcza się sytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem zastosowania 

środków technicznych zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

ustalonych w przepisach odrębnych.  

6. Dla przedsięwzięć lokalizowanych na terenie objętym planem ustala się:  

1) na całym terenie objętym planem wyklucza się lokalizację następujących działalności i przedsięwzięć:  

a) powodujących zanieczyszczenia środowiska, tj emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska,  

b) wymagających instalacji powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska,  

c) związanych ze stosowaniem substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska;  

2) przebudowa obiektów istniejących jest dopuszczalna pod warunkiem usunięcia istniejących źródeł 

przekroczenia standardów jakości środowiska, lub ograniczenia ich oddziaływania do granic przynależnej 

działki;  

3) budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

1. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko-

mazurskiego,  

1) ochronie na podstawie przepisów odrębnych podlegają:  

a) Równina Górna - dwór w zespole dworsko - folwarcznym, wpis do rejestru zabytków nr A-2593 

z 23.06.1997 r.,  

b) Równina Górna - pozostałości parku w zespole dworsko - folwarcznym, wpis do rejestru zabytków nr A-

3592 z 14.04.1984 r.;  

2) zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga 

posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:  

a) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego 

adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku,  

b) uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku 

nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do 

zastosowania materiały i technologie,  

c) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz 

z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego 

wartości.  

2. Na obszarze objętym planem występują budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków;  

1) ochronie konserwatorskiej podlegają budynki:  

a) Równina Dolna - dwór w zespole dworsko - folwarcznym, obecnie budynek mieszkalny, datowanie: 

4 ćwierć XIX w./1 ćwierć XX w., w gminnej ewidencji nr 249,  
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b) Równina Dolna - pozostałości parku w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: 4 ćwierć XIX w./1 

ćwierć XX w., w gminnej ewidencji nr 255,  

c) Równina Dolna - obora w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: 4 ćwierć XIX w./1 ćwierć XX w., 

w gminnej ewidencji nr 250,  

d) Równina Dolna - stajnia w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: 4 ćwierć XIX w./1 ćwierć XX 

w., w gminnej ewidencji nr 251,  

e) Równina Dolna - dwojak w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: 4 ćwierć XIX w./1 ćwierć XX 

w., w gminnej ewidencji nr 252,  

f) Równina Dolna - dwojak w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: 4 ćwierć XIX w./1 ćwierć XX 

w, w gminnej ewidencji nr 253,  

g) Równina Dolna - czworak w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: 4 ćwierć XIX w./1 ćwierć XX 

w., w gminnej ewidencji nr 254,  

h) Równina Górna - rządcówka w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: koniec XIX w./1 ćwierć XX 

w., w gminnej ewidencji nr 259,  

i) Równina Górna - obora w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: koniec XIX w./1 ćwierć XX w., 

w gminnej ewidencji nr 260,  

j) Równina Górna - stajnia w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: koniec XIX w./1 ćwierć XX w., 

w gminnej ewidencji nr 261,  

k) Równina Górna - czworak w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: koniec XIX w./1 ćwierć XX 

w., w gminnej ewidencji nr 262,  

l) Równina Górna - czworak w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: koniec XIX w./1 ćwierć XX 

w., w gminnej ewidencji nr 263,  

m) Równina Górna - trojak w zespole dworsko - folwarcznym, datowanie: koniec XIX w./1 ćwierć XX w., 

w gminnej ewidencji nr 264;  

2) dla wymienionych w pkt 1) budynków obowiązują następujące zasady ochrony  

a) wymienione budynki i założenia podlegają ochronie w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu 

dachu, formy architektonicznej, dyspozycji ścian, detalu architektonicznego (w tym wielkości i kształtu 

okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów budowlanych.  

b) w wymienionych budynkach dopuszcza się zmiany związane z przystosowaniem ich do współczesnych 

wymogów technicznych i funkcjonalnych, przy zachowaniu budynku w możliwie niezmienionym 

kształcie;  

c) wszelkie działania dotyczące chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagają uzgodnienia 

z właściwym konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Ochronie konserwatorskiej podlegają zabytkowe cmentarze ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

w szczególności ich układ kompozycyjny, zachowane nagrobki oraz starodrzew:  

a) ZC1- cmentarz w Równinie Dolnej, położony około 1.3 km na północ od wsi, po lewej stronie polnej drogi 

Równina Dolna-Pomnik, nr 256 w gminnej ewidencji zabytków,  

b) ZC2 -cmentarz ewangelicki w Równinie Górnej, położony około 0.5 km na północ od wsi, po lewej stronie 

drogi Równina Górna-Rzymek, datowanie 2. połowa XIX wieku, nr 266 w gminnej ewidencji zabytków.  

4. Na terenie objętym planem znajdują się zabytki archeologiczne podlegające ochronie:  

1) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko mazurskiego, 

oznaczone na rysunku planu:  

a) A5 - Równina Dolna, cmentarzysko starożytne i wczesnośredniowieczne na działkach nr: 42, 3359/3, 

3359/4, 13, 10/1 - obręb Równina Dolna oraz działki nr: 138, 139, 134/2, 147/1, 147/2 - obręb Pomnik 

(za granicą planu), wpis do rejestru zabytków nr C-195 (A-A-144) z 28.03.1996r.,  
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b) A4 - Równina Dolna, średniowieczne grodzisko z XIII-XV w. położone w dolinie rzeki Guber, wpis do 

rejestru zabytków nr C-123 z 25.06.1986 r.;  

2) dla stanowisk archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych województwa 

warmińsko mazurskiego, ustala się:  

a) zakaz realizacji wszystkich przedsięwzięć budowlanych i działalności rolniczej, winny one pozostać 

nieużytkami,  

b) ewentualne inwestycje liniowe (np. sieci gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne), których lokalizacja 

poza zabytkowym stanowiskiem jest niemożliwa, winny być prowadzone pod stałym nadzorem 

archeologicznym,  

c) wszelkie działania przy zabytku wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków, zgodnie 

z przepisami odrębnymi,  

d) szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku określa właściwy 

wojewódzki konserwator zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) wyznacza się strefy WII ochrony archeologiczno - konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 

oznaczonych na rysunku planu:  

a) A33 - Równina Górna - ślad osadnictwa, okres wczesne średniowiecze  

b) A39 - Równina Dolna - osada, okres późne średniowiecze-nowożytność,  

c) A40 - Równina Dolna - osady, okres neolit i wczesna epoka brązu oraz późne średniowiecze 

i nowożytność,  

d) A41 - Równina Dolna - osada okres mezolit-neolit, osada okres neolit-epoka brązu, ślad osadnictwa 

okres średniowiecze,  

e) A42 - Równina Dolna - osada, okres rzymski-okres wędrówek ludów,  

f) A44 - Równina Dolna - ślad osadnictwa, okres rzymski-okres wędrówek ludów,  

g) A45 - Równina Dolna - ślad osadnictwa, okres późne średniowiecze i nowożytność,  

h) A46 - Równina Dolna - osada, okres późne średniowiecze,  

i) A48 - Równina Górna - ślad osadnictwa, okres epoka kamienia,  

j) A49 - Równina Dolna, Równina Górna - osada, okres późne średniowiecze i nowożytność,  

k) A55 - Równina Dolna - ślad osadnictwa, okres pradzieje-nieokreślone;  

4) w strefie ochrony archeologiczno - konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WII prace ziemne należy 

poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archeologicznymi; szczegółowy zakres i rodzaj 

niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku określa właściwy wojewódzki konserwator zabytków 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

5. Na terenie objętym planem występują obszary dominacji tradycyjnej zabudowy;  

1) ustala się strefy ochrony konserwatorskiej:  

a) strefę ochrony konserwatorskiej historycznego założenia dworsko - folwarcznego wraz z parkiem 

w Równinie Dolnej,  

b) strefę ochrony konserwatorskiej zespołu folwarcznej zabudowy mieszkaniowej w Równinie Dolnej,  

c) strefę ochrony konserwatorskiej założenia folwarcznego w Równinie Górnej,  

d) strefę ochrony konserwatorskiej zespołu folwarcznej zabudowy mieszkaniowej w Równinie Górnej;  

2) działalność inwestycyjną na obszarach objętych ochroną konserwatorską można prowadzić zgodnie 

z zasadami integracji konserwatorskiej, to jest:  

a) zachowania i kontynuacji historycznych układów zabudowy,  

b) ochrony istniejących obiektów zabytkowych,  
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c) nawiązania formą, detalem architektonicznym i rozplanowaniem nowej zabudowy do zabudowy 

tradycyjnej,  

d) zachowania historycznych zespołów osiedleńczych wraz z siecią dróg i istniejącą zielenią wysoką,  

e) zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów,  

f) przebudowy obiektów dysharmonijnych,  

g) stosowania materiałów budowlanych nawiązujących swoim wyglądem do materiałów tradycyjnych,  

h) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów do nowej funkcji pod warunkiem utrzymania ich 

charakteru;  

3) nadzorem WKZ objęta jest działalność inwestycyjna dotycząca obiektów zawartych w ewidencji zabytków 

oraz ich bezpośrednio przylegającego otoczenia;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu winny uwzględniać 

historyczne elementy podlegające ochronie takie jak:  

a) linie zabudowy i skala zabudowy,  

b) sposób lokalizacji i rozmieszczenia budynków,  

c) forma i gabaryty budynków architektury tradycyjnej i miejscowej, geometria i pokrycie dachu, 

kolorystyka dachów, nachylenie połaci dachowych,  

d) rodzaj stosowanych lokalnie materiałów budowlanych, stolarki otworowej oraz tradycyjnego dla regionu 

detalu budowlanego, zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego,  

e) dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązań architektonicznych uwzględniających nowoczesne 

technologie w zakresie formy budynku jak i kształtowania sylwety dachu przy zachowaniu wyżej 

wymienionych elementów podlegających ochronie, w przypadku rozbudowy istniejącego budynku formę 

dachu oraz kąt nachylenia połaci dachu należy dostosować do budynku istniejącego.  

6. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ekspozycji zabytkowych elementów krajobrazu kulturowego 

wsi Równina Dolna i Równina Górna oraz średniowiecznego grodziska w dolinie rzeki Guber, dla której 

obowiązuje:  

a) zakaz lokalizacji zabudowy i obiektów tymczasowych,  

b) zakaz wprowadzania zalesień,  

c) zakaz zadrzewień, za wyjątkiem uzupełnienia lub odtworzenia zadrzewień historycznie ukształtowanych (np. 

zadrzewienia wzdłuż dróg, rekompozycja parków dworskich itp.);  

7. Na terenie objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej.  

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1. Obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych we wszystkich 

ciągach komunikacyjnych, publicznie dostępnych.  

2. Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. 

poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej 

architektury, urządzoną zieleń, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przestrzeni i podświetlenie obiektów 

budowlanych.  

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych na terenach systemu komunikacyjnego:  

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;  

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyjątkiem tradycyjnych słupów ogłoszeniowych;  

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: dopuszcza się na drogach gminnych w związku z krótkotrwałymi 

imprezami (np. kiermasz, itp.), w odniesieniu do pozostałych dróg obowiązuje zakaz sytuowania;  

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;  

5) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się obiekty stanowiące wyposażenie dróg i ulic.  
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§ 12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów  

1. Wzdłuż rzeki Guber występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZZ. Podstawą do wyznaczenia obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią jest granica zasięgu 

wód powodziowych o 1 % prawdopodobieństwie występowania określona w „Studium dla obszarów 

nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Obszary zagrożenia powodziowego-rzeka 

Guber”. Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią:  

1) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków;  

2) obowiązują zakazy wynikające z ustawy Prawo Wodne, chyba że Dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej zgodnie z obowiązującymi przepisami postanowi inaczej.  

2. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

205. Na całym terenie wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących mieć szkodliwy wpływ na zasoby wód 

podziemnych GZWP nr 205.  

1) wyklucza się magazynowanie, składowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego 

podłoża i izolacji wykluczającej możliwość przenikania zanieczyszczeń do gruntu;  

2) wody opadowe i roztopowe z parkingów można odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub innego 

odbiornika po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych.  

3. W Równinie Dolnej znajduje się ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej w granicach działki, 

na której jest zlokalizowane.  

4. Na terenie objętym planem nie występuje żadne zarejestrowane osuwisko. Wzdłuż rzeki Guber, na 

północ od miejscowości Równia Górna oraz Równina Dolna, występują obszary potencjalnie zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych, wyznaczone w „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi. Obszary zagrożenia powodziowego-rzeka Guber”. Na terenach potencjalnie 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych należy:  

a) przed przystąpieniem do prac projektowych bądź budowlanych sporządzać dokumentacje geologiczno - 

inżynierskie,  

b) zastosować rozwiązania techniczne zapewniające zachowanie stateczności zbocza oraz stateczności 

obiektów budowlanych projektowanych w sąsiedztwie.  

5. Na terenie objętym planem nie występują tereny górnicze ani udokumentowane złoża kopalin.  

§ 13. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  

1. Na terenie objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury 

scalania i wtórnego podziału nieruchomości. Na całym obszarze dopuszcza się łączenie działek oraz ich podział 

zgodnie z ustaleniami planu.  

2. Obowiązuje zakaz wydzielania, jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 

budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.  

3. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.  

4. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie 

z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących 

granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. Dopuszcza się 

nieznaczne odchylenia linii rozgraniczających dróg wynikające z projektu budowlanego.  

5. Dopuszczalne zróżnicowanie wielkości poszczególnych działek nie może przekroczyć wartości 10% 

minimalnej powierzchni działki ustalonej dla podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach 

szczegółowych.  

6. Dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby polepszenia warunków zagospodarowania działki 

sąsiedniej.  

7. Ustalone w planie zasady podziału terenu na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci 

i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego.  
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§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

1. Zakaz lokalizacji zabudowy obowiązuje na terenach przeznaczonych na cele rolnicze i leśne oznaczonych 

w planie jako R lub ZL.  

2. Na terenie objętym planem znajdują się istniejące linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Dla linii 

energetycznej średniego napięcia 15kV oznaczonej na rysunku planu wyznaczono strefę ograniczeń 

o szerokości 14 m (tj. po 7 m na każdą stronę od osi słupów). W wyznaczonej strefie w sąsiedztwie linii 

energetycznych obowiązują ograniczenia dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały 

pobyt ludzi do czasu jej przebudowy (skablowania lub likwidacji). W strefie tej wysokość zagospodarowania 

i usytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci 

energetycznej.  

3. Zasady bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych:  

1) wszystkie obiekty o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziom terenu stanowią przeszkody 

lotnicze i ich lokalizacja nie może wpływać na ograniczenie warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych 

statków powietrznych;  

2) elektrownie wiatrowe o wysokości równej i większej niż 100 m nad poziom terenu, powinny być 

wyposażone w znaki przeszkodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

3) przed wydaniem pozwolenia na budowę należy zgłosić zamiar budowy wszelkich obiektów o wysokości 

równej i większej niż 50,0 m n.p.t..do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.  

4. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:  

1) dla obszaru opracowania ilości nieskażonej wody pitnej są wystarczające; obszar planu znajduje się na 

terenie obsługiwanym przez studnie awaryjne zapewniające dostawę nieskażonej wody pitnej 

i przemysłowej w okresie ograniczonych dostaw wody, ich zdolność produkcyjna spełnia zapotrzebowanie 

w sytuacjach przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody;  

2) drogę ewakuacji zapewni istniejący i projektowany układ drogowy.  

5. Zainwestowanie i użytkowanie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu uznaje się za zgodne 

z planem, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej:  

1) wyklucza się rozbudowę i nadbudowę budynków i zespołów zabudowy istniejących w dniu uchwalenia 

planu i nie spełniających jego ustaleń; ustalenie to obowiązuje do czasu wyburzenia tych obiektów / 

zespołów lub ich rozbudowy lub nadbudowy zgodnej z ustaleniami planu;  

2) niezgodne z planem istniejące budynki i inne obiekty mogą być poddawane remontom i przebudowie bez 

prawa powiększania kubatury budynku;  

3) istniejąca zabudowa usytuowana niezgodnie z ustaloną w planie linią zabudowy może pozostać bez prawa 

rozbudowy w części usytuowanej niezgodnie z ustaloną linią zabudowy;  

4) za zgodne z planem uznaje się parametry zabudowy i parametry zagospodarowania terenu ustalone 

w prawomocnej decyzji wydanej przed wejściem w życie planu.  

§ 15. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich modernizacji i rozbudowy.  

1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane są przez drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone na 

rysunku planu. Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów elementarnych zawierają ustalenia 

szczegółowe dla tych terenów.  

2. Układ dróg publicznych tworzą:  

1) ulice klasy Z - zbiorcza;  

a) KD.Z.01 - droga powiatowa nr 1580 N relacji Studzieniec - Korsze- Równina Górna,  

b) KD.Z.02 - droga powiatowa nr 1707 N relacji Garbno - Równina Górna - Drogosze.  

2) drogi gminne, klasy D - dojazdowe, oznaczone na rysunku planu jako KD.D;  

3) pozostałe drogi publicznie dostępne, oznaczone na rysunku planu jako KD.X, w tym: droga Równina Dolna 

- Pomnik, droga Równina Dolna - Parys oraz droga Równina Górna - Rzymek.  
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3. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą ulice wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo - jezdne oznaczone 

na rysunku planu jako KD.W i KX.  

4. Dla komunikacji rowerowej ustala się:  

1) wzdłuż dróg powiatowych na przebiega międzyregionalna trasa rowerowa Gardno-Warnikajmy-Równina 

Dolna- Równina Górna-Barciany;  

2) w zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację tras rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, ulic, 

dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim zarządcą terenu.  

§ 16. Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy  

1. Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury technicznej:  

1) na całym terenie objętym planem lokalizację infrastruktury technicznej, a także przebudowy, rozbudowy 

sieci i urządzeń istniejących dopuszcza się:  

a) w wyznaczonych pasach technicznych,  

b) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów i ciągów pieszych,  

c) na terenach i obiektach wynikających z lokalizacji uzgodnionych na etapie projektowania,  

d) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu wyznaczają pasy techniczne niezbędne dla 

prowadzenia sieci uzbrojenia terenu usytuowanych poza ustalonymi w planie pasami technicznymi oraz 

korytarzami infrastruktury technicznej dopuszczonymi w pasach określonych liniami rozgraniczającymi 

ulic, dojazdów oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

2) dla pasów technicznych rezerwuje się tereny określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów 

elementarnych i oznaczone na rysunku planu;  

3) właściciele działek, przez które przechodzą istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, zobowiązani są 

do umożliwienia stałego dostępu do tych urządzeń służbom technicznym, celem prowadzenia jej 

konserwacji w niezbędnym zakresie.  

2. Zaopatrzenie w wodę:  

1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę istniejącego 

zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę na terenie objętym planem;  

2) główne elementy modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemu wodociągowego:  

a) teren objęty planem zaopatrywany jest w wodę z ujęcia wód podziemnych wraz ze stacją uzdatniania 

wody, zlokalizowanego w m. Równina Dolna, poprzez sieć rozdzielczą do poszczególnych odbiorców,  

b) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową w terenie objętym opracowaniem,  

c) dla zasilenia w wodę nowej zabudowy obowiązuje rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w układzie 

zapewniającym ciągłą dostawę wody pitnej odpowiedniej jakości wszystkim odbiorcom korzystającym 

z gminnego systemu dystrybucji wody.  

3. Odprowadzenie ścieków komunalnych:  

1) wyklucza się zrzut nieczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;  

2) obowiązuje odprowadzenie ścieków komunalnych z terenów istniejącej zabudowy oraz przeznaczonych 

pod zabudowę do gminnej zbiorczej kanalizacji sanitarnej - po jej wybudowaniu;  

3) ścieki przemysłowe należy podczyszczać na urządzeniach podczyszczających inwestora - stosownie do 

wymogów obowiązujących w tym zakresie norm;  

4) główne elementy modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej:  

a) w stanie istniejącym ścieki bytowe odprowadzane są kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w obrębie opracowania, odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Guber,  

b) projektuje się likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków ze względu na niewystarczający stopień 

oczyszczania ścieków surowych - wymagany obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  
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c) projektuje się w obrębie istniejącej i projektowanej zabudowy budowę kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno - ciśnieniowym.  

4. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:  

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej (otwartej lub 

zamkniętej) lub zagospodarowanie w granicach własnej działki;  

2) zastosowanie retencji i infiltracji deszczu do gruntu jako podstawowego rozwiązania dla nowych terenów 

budowlanych oraz przy modernizacji istniejących systemów;  

3) wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacji drogowej, z powierzchni placów utwardzonych 

związanych z obsługą transportu oraz terenów o innym użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód 

opadowych i roztopowych - przed odprowadzeniem do gruntu i wód powierzchniowych wymagają 

oczyszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

4) wyklucza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów o użytkowaniu powodującym 

zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych, do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez 

oczyszczenia do wód powierzchniowych;  

5) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 

obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora;  

6) na obszarze objętym planem znajdują się urządzenia wodne melioracji:  

a) podstawowej, oznaczone na rysunku planu jako: WS- rzeka Guber,  

b) szczegółowej, oznaczone jak na rysunku planu;  

7) obowiązuje bezwzględne zachowanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów 

melioracyjnych - z jednoczesną ich konserwacją gruntową; właściwe utrzymanie w/w urządzeń należy do 

właścicieli gruntów, na których się znajdują;  

8) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten 

obszar.  

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię 

elektryczną:  

1) do obsługi terenu objętego planem obowiązuje rozbudowa linii energetycznych średniego napięcia 15 kV 

oraz budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV oznaczonych na rysunku planu;  

2) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do 

zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania;  

3) budowę sieci SN i NN realizuje się:  

a) w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej,  

b) w liniach rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z odpowiednim zarządcą terenu,  

c) po innych trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania;  

4) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych poza wyznaczonymi w niniejszym planie, o ile 

będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej;  

6. Zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł lub gazowej sieci rozdzielczej po jej zrealizowaniu.  

7. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł, spełniających normy ochrony środowiska.  

8. Gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji z wywozem do właściwego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowanego poza granicą obszaru objętego planem, regulamin gospodarki 

odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korsze 

określają stosowne uchwały Rady Miejskiej  

w Korszach.  
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9. Zasady rozbudowy infrastruktury teletechnicznej  

1. Przewiduje się dalsza rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak 

i wykorzystując nowe technologie:  

1) dopuszcza się rozbudowę i modernizacje infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy 

zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej 

z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;  

2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych 

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne 

i teleinformatyczne w gminie i regionie;  

3) w zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci 

teleinformatycznych;  

4) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym 

w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej.  

10. Ustala się zasady realizacji infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym:  

1) prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom 

wiatrowym dopuszcza się w granicach wyznaczonych dróg i dojazdów oraz przez grunty rolne w taki 

sposób, aby nie zakłócać możliwości rolniczego wykorzystania terenu;  

2) wszelkie włączenia sieci projektowanych do sieci istniejących należy projektować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami;  

3) wszelkie kolizje i zbliżenia z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym należy uzgodnić 

z właściwym gestorem sieci;  

4) występująca w granicach terenu objętego planem infrastruktura techniczna tj. sieci i urządzenia sieciowe 

z uwzględnieniem urządzeń drenarskich i melioracyjnych wymaga zachowania; w przypadku kolizji 

z projektowanymi urządzeniami należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 17. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów  

1. Na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Do 

czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób 

użytkowania terenu.  

2. Ustala się zasady lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych: na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 

niezbędnych do urządzenia zieleńców, parków i innych przestrzeni o charakterze publicznym, ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla użytkowników terenu.  

§ 18. Stawka procentowa Obowiązują następujące zasady ustalania stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 

planistycznej”):  

1) dla nieruchomości będących własnością Gminy Korsze ustalenie stawki procentowej nie dotyczy;  

2) dla pozostałych nieruchomości ustala się stawkę procentową w wysokości 20 %.  

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych w JEDNOSTCE I, obejmującej wieś Równina Dolna 

i tereny położone na zachód od rzeki Guber  

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.01.MU o pow.1,64 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

1) funkcje usługowe dopuszcza się w parterach budynków;  

2) tereny wydzieleń wewnętrznych 01/1.1.ZP/US i 01/1.2.ZP/US przeznacza się na cele rekreacyjne:  

a) dopuszcza się lokalizację zagospodarowania do czynnej rekreacji mieszkańców (np. boiska do gier, plac 

zabaw dla dzieci),  
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b) obowiązuje uzupełnienie zagospodarowania zielenią urządzoną;  

3) tereny wydzieleń wewnętrznych 01/1.3.KX i 01/1.4.KX przeznacza się dla ciągów pieszo - jezdnych;  

4) tereny wydzielenia wewnętrznego zajmuje istniejący dojazd, oznaczony jako 01/1.5.KX.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) wyznaczone przez istniejącą zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) w odległości minimum 8m od drogi KD.Z.02,  

c) w odległości minimum 4m od drogi KD.D.07,  

d) w odległości minimum 4m od ciągów pieszo - jezdnych 01/1.3.KX, 01/1.4.KX, 01/1.5.KX,  

e) w odległości minimum 4m od pozostałych granic terenu I.01.MU;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 0,4,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 50 %;  

3) parametry zabudowy:  

a) nowa zabudowa w typie zabudowy istniejącej, typ zabudowy wyznaczają zabytkowe budynki, oznaczone 

odpowiednim symbolem na rysunku planu,  

b) wysokość zabudowy do 9 m,  

c) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º do 45º,  

d) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał o zbliżonej 

fakturze i kolorystyce;  

4) zasady podziału na działki: dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni min. 

1000 m
2
;  

5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na działki:  

a) z drogi KD.D.07 oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu jako 01/1.3.KX, 

01/1.4.KX, 01/1.5.KX;  

b) z drogi KD.Z.02 dopuszcza się poprzez istniejący zjazd wyłącznie na teren nieruchomości nie 

posiadających dostępu do ustalonych w planie dróg i dojazdów KD.D.07, 01/1.3.KX, 01/1.4.KX, 

01/1.5.KX;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie własnej działki wg potrzeb;  

3) dla dojazdów 01/1.3.KX, 01/1.4.KX, 01/1.5.KX ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 5m, jak na rysunku planu,  

b) urządzenie dowolne,  

c) dostępność bez ograniczeń.  

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.02.RU o pow. 3,01 ha  

1. Przeznaczenie terenu: obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;  

1) tereny wydzieleń wewnętrznych 02/1.1.E i 02/1.2.E przeznacza się dla stacji transformatorowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, w nawiązaniu do zabytkowego rozplanowania zabudowy oraz 

istniejącej zabudowy, jak na rysunku planu;  
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2) parametry zagospodarowania terenu: dowolne;  

3) gabaryty zabudowy:  

a) nowa zabudowa w typie zabudowy istniejącej, typ zabudowy wyznaczają zabytkowe budynki, oznaczone 

odpowiednim symbolem na rysunku planu,  

b) wysokość zabudowy: dla budynków do 10 m, dla budowli w gospodarstwie rolnym dowolna,  

c) kształt dachu: dla budynków dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º 

do 45º, dla budowli dowolny,  

d) pokrycie dachów budynków: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał 

o zbliżonej fakturze i kolorystyce, dla budowli dowolne w kolorystyce zbliżonej do pokrycia na 

budynkach;  

4) zasady podziału na działki: zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi na gruntach rolnych;  

5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren I.02.RU z drogi KD.Z.02 poprzez istniejący zjazd z tej drogi oraz drogi KD.D.05;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenu, w zakresie odpowiadającym potrzebom 

gospodarstwa.  

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.03.ZD o pow. 0,53 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) parametry zagospodarowania terenu:  

a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 80%;  

2) parametry zabudowy: zakaz lokalizacji zabudowy;  

4) zasady podziału na działki: nie dotyczy;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren poprzez istniejącą drogę wewnętrzną 03/1.1.KD.W;  

2) dla drogi wewnętrznej 03/1.1.KD.W ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 8 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach 

min. 12,5 m x 12,5 m,  

b) urządzenie dowolne,  

c) dostępność bez ograniczeń.  

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.04.MU o pow. 0,15 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) parametry zagospodarowania terenu: dowolne;  

3) parametry zabudowy:  

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków w typie zabudowy istniejącej, który 

wyznaczają wysokość zabudowy i kształt dachu,  

b) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał o zbliżonej 

fakturze i kolorystyce,  
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4) zasady podziału na działki: cały teren stanowi jedną działkę budowlaną;  

5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na działki z drogi KD.D.05 lub z drogi wewnętrznej 03/1.1.KD.W;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie I.04.MU według potrzeb użytkowników nieruchomości.  

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.05.ZD o pow. 0,10 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) parametry zagospodarowania terenu:  

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na poszczególnych działkach ogrodniczych w wysokości 

35m²,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 80 %;  

2) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 4m,  

b) kształt dachu: dach jednospadowy lub dwuspadowy o maksymalnym kącie nachylenia połaci do 15 stopni,  

c) kolorystyka zabudowy ograniczona do naturalnych kolorów drewna i brązów;  

4) zasady podziału na działki: nie dotyczy;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z drogi KD.D.05.  

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.06.RU o pow. 0,88 ha  

1. Przeznaczenie terenu: obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.  

1) w związku z bezpośrednim sąsiedztwem ujęcia wody wyklucza się składowanie substancji niebezpiecznych 

wykorzystywanych w rolnictwie i mogących spowodować skażenie wód gruntowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu:  

a) w odległości minimum 8 m od drogi KD.Z.02,  

b) w odległości minimum 6 m od drogi KD.D.05,  

c) w odległości minimum 10 m od granic terenu I.07.W;  

2) parametry zagospodarowania terenu: dowolne;  

3) gabaryty zabudowy:  

a) wysokość zabudowy: dla budynków do 10m, dla budowli w gospodarstwie rolnym dowolna,  

c) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º do 45º,  

d) pokrycie dachów budynków: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał 

o zbliżonej fakturze i kolorystyce, dla budowli dowolne w kolorystyce zbliżonej do pokrycia na 

budynkach;  

4) zasady podziału na działki: zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi na gruntach rolnych;  

5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren I.06.RU z drogi KD.D.05;  
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2) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenu, w zakresie odpowiadającym potrzebom 

gospodarstwa.  

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.07.W o pow. 0,25 ha  

1. Przeznaczenie terenu: teren ujęcia wody.  

2. Parametry wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren ujęcia z drogi KD.D.05;  

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.08.MU o pow. 0,10 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy:  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej:  

2) parametry zabudowy:  

a) budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków - obowiązują ustalenia zawarte w par. 10,  

b) wyklucza się przebudowę elewacji widocznych od strony drogi publicznej KD.Z.02 w sposób niezgodny 

historycznymi cechami budynku;  

4) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren I.08.MU z drogi dojazdowej KD.D.05;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie I.08.MU, w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb 

użytkowników terenu.  

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.09.ZP/US o pow. 0,79 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rekreacyjne;  

1) teren zabytkowego parku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków wskazany do rewitalizacji 

i rekompozycji;  

2) dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu, nie naruszające 

zachowanych, historycznych elementów kompozycji parku.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, zachowujących stylistykę historycznej kompozycji 

parku;  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony dla komunikacji pieszej.  

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.10.ZL o pow. 10,17 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny lasów;  

1) ochronie podlegają zabytki:  

a) fragment cmentarzyska starożytnego i wczesnośredniowiecznego, wpisanego do rejestru zabytków, 

oznaczonego jako A5,  

b) zabytkowy cmentarz, oznaczony jako ZC1;  

2) wydzielenie A.42 stanowi strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;  

3) cały teren I.10.ZL znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących.  
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2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy, na całym terenie 

obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z drogi KD.X.03.  

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.11.WS o pow. 3,61 ha  

1. Przeznaczenie terenu: teren wód śródlądowych płynących - rzeka Guber,  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: nie dotyczy.  

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.12.R1 o pow. 51,00 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;  

1) wyklucza się rolnicze wykorzystanie terenu oznaczonego jako wydzielenie A5, które zajmuje fragment 

cmentarzyska starożytnego i wczesnośredniowiecznego, wpisanego do rejestru zabytków;  

2) cały teren II.12.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących;  

3) wydzielenia A.40, A.39 i A49 stanowią strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;  

4) na terenie I.12.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje odtworzenie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.X.03.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi KD.X.03.  

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.13.R1 o pow. 40,06 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) cały teren II.13.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących.  

2) wydzielenia A.41, A.44 i A.45 stanowią strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.02.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi KD.Z.02.  

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.14.R1 o pow. 163,10 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) na terenie I.14.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania;  

2) cały teren I.14.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących;  

3) na terenie I.14.R1 znajduje się płat ekologiczny B1 wraz ze strefą ochronną oraz strefa ochronna od siedlisk 

nietoperzy, wyznaczona od granicy OCHK i zadrzewień przy drodze KD.Z.02;  

4) teren wydzielenia wewnętrznego 14/1.1.KD.W zajmuje istniejąca droga wewnętrzna.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na terenie wydzielenia wewnętrznego 14/2.1 dopuszcza się lokalizację budynków i budowli wchodzących 

w skład gospodarstwa rolnego za wyjątkiem budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz 

budynków inwentarskich i innych w celu hodowli zwierząt;  
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2) na pozostałym terenie wyklucza się lokalizację zabudowy;  

3) obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.02.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z dróg KD.X.04 oraz 14/1.1.KD.W.  

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu I.15.R1 o pow. 95,02 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) na terenie I.15.R1 znajduje się płat ekologiczny B2 wraz ze strefą ochronną oraz strefa ochronna od siedlisk 

nietoperzy, wyznaczona od granicy OCHK i lasu I.10..ZL;  

2) cały teren I.15.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących;  

3) na terenie I.15.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje odtworzenie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.X.03.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z dróg KD.X.03 i KD.X.04;  

Rozdział 4. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych w JEDNOSTCE II, obejmującej wieś Równina Górna 

i tereny położone na wschód od rzeki Guber  

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.01.ZD o pow. 0,32 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nie przekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających dróg KD.Z.01, 

KD.Z.02;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 80 %,  

b) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na poszczególnych działkach ogrodniczych w wysokości 

35m²;  

3) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 4 m,  

b) kształt dachu: dach jednospadowy lub dwuspadowy o maksymalnym kącie nachylenia połaci do 15 

stopni,  

c) kolorystyka zabudowy ograniczona do naturalnych kolorów drewna i brązów;  

4) zasady podziału na działki: nie dotyczy;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren poprzez istniejący zjazd z drogi KD.Z.01.  

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.02.MU o pow. 0,86 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

1) funkcje usługowe dopuszcza się w parterach budynków;  

2) teren wydzielenia wewnętrznego 02/1.1.KX przeznacza się dla dojazdu;  
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3) teren wydzielenia wewnętrznego 02/1.2.KP zajmują istniejące garaże.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, wyznaczone przez istniejącą 

zabudowę; dopuszcza się przekroczenie wyznaczonej linii zabudowy o nie więcej niż 1,5 m w celu 

rozbudowy istniejącego budynku o przedsionek lub wiatrołap, zlokalizowany przy istniejącym wejściu do 

budynku;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: dowolny,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: na terenie wydzieleń wewnętrznych 02/2.1 i 02/2.2 obowiązuje 

zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej;  

3) parametry zabudowy:  

a) nowa zabudowa w typie zabudowy istniejącej, typ zabudowy wyznaczają zabytkowe budynki, oznaczone 

odpowiednim symbolem na rysunku planu,  

b) wysokość zabudowy do 9 m,  

c) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º do 45º,  

d) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał o zbliżonej 

fakturze i kolorystyce,  

e) główne kalenice dachów usytuowane równolegle do drogi KD.D.06,  

f) elewacja murowana z cegły lub otynkowana w kolorze ceglastym, białym lub zbliżonym do białego;  

4) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnętrznego 02/1.2.KP ustala się:  

a) wysokość zabudowy do 3m,  

b) kolorystyka zabudowy zharmonizowana z kolorystyką istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie 

II.02.MU,  

c) pozostałe parametry dowolne;  

4) zasady podziału na działki: wyklucza się wydzielanie nowych działek budowlanych, dopuszcza się 

przekształcenia związane z ustaleniem terenów przynależnych do poszczególnych posesji;  

5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na działki z drogi KD.D.06;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie II.05.KP/U;  

3) dla dojazdu 02/1.1.KX ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,  

b) urządzenie dowolne,  

c) dostępność bez ograniczeń.  

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.03.MW o pow. 0,59 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

1) ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

a) teren wydzielenia wewnętrznego 03/1.1.ZP/US przeznacza się na cele rekreacyjne (np. placu zabaw dla 

dzieci) z zielenią towarzyszącą,  

b) teren wydzielenia wewnętrznego 03/1.2.KD.W przeznacza się dla drogi wewnętrznej,  

c) teren wydzielenia wewnętrznego 03/1.3.KX przeznacza się dla ciągu pieszego.  
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2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu:  

a) w odległości minimum 6 m od drogi KD.D.06,  

b) w odległości minimum 4 m od ciągu pieszego 06/1.1.KX,  

c) pozostałe, wyznaczone przez istniejącą zabudowę;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 0,4,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 05;  

3) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 10m,  

b) kształt dachu: wyklucza się przebudowę istniejących budynków, wiążącą się z naruszeniem kształtu 

dachu,  

c) pokrycie dachów: dowolne w kolorze ceglastym lub czerni i szarości;  

4) zasady podziału na działki: dowolne;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 

działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren II.03.MW z drogi KD.D.06 lub z drogi wewnętrznej 03/1.2.KD.W;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie II.05.KP/U, w liniach rozgraniczających drogi KD.D.06 lub 

na terenie własnej działki;  

3) dla drogi wewnętrznej 03/1.2.KD.W ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,  

b) urządzenie dowolne, z zachowaniem istniejących zadrzewień.  

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.04.MU o pow. 0,22 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu w odległości minimum 6m od 

drogi KD.D.06 i pozostałych granic terenu II.04.MU;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 0,4,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 0,5;  

3) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 10 m,  

b) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º do 45º,  

c) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał o zbliżonej 

fakturze i kolorystyce;  

4) zasady podziału na działki: dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch działek budowlanych;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 

działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  
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1) wjazd na teren II.04.MU z drogi KD.D.06;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie drogi KD.D.06 lub na terenie własnej działki.  

§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.05.KP/U o pow. 0,74 ha  

1. Przeznaczenie terenu: teren garaży i zabudowy gospodarczej:  

1) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych oraz garaży;  

2) ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

a) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.1.KD.W przeznacza się na dojazd zakończony placem do 

zawracania,  

b) tereny wydzieleń wewnętrznych 05/1.2.KX i 05/1.3.KX przeznacza się na ciągi pieszo-jezdne.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) dla części terenu pomiędzy drogami KD.D.06 i 05/1.1.KD.W jak na rysunku planu, wyznaczone przez 

istniejącą zabudowę,  

b) w odległości minimum 4 m od ciągu pieszo - jezdnego 05/1.2.KX,  

c) w odległości minimum 4 m od pozostałych granic terenu;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: dowolny,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: na terenach wydzieleń wewnętrznych 05/2.1 i 05/2.2 

obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej;  

3) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 6 m,  

b) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15º do 35º,  

c) pokrycie dachów: dowolne w kolorze ceglastym lub czerni i szarości;  

4) zasady podziału na działki: dowolne;  

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z drogi KD.D.06 oraz drogi wewnętrznej 05/1.1.KD.W;  

2) dla drogi wewnętrznej 05/1.1.KD.W ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach 

min. 12,5 m x 12,5m,  

b) urządzenie dowolne,  

c) dostępność bez ograniczeń.  

§ 39. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.06.ZP/US o pow. 0,37 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rekreacyjne;  

1) teren przeznacza się dla boisk i innych urządzeń do czynnej rekreacji mieszkańców z zielenią 

towarzyszącą;  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na terenie dopuszcza się lokalizację zagospodarowania niezbędnego dla urządzenia terenu dla potrzeb 

codziennej rekreacji mieszkańców;  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dowolne, wynikające 

z podstawowego przeznaczenia terenu.  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2496



2) wzdłuż granicy z terenem II.17.R2 obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja istniejącego szpaleru drzew 

liściastych.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony dla komunikacji pieszej.  

§ 40. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.07.ZP/US o pow. 0,13 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rekreacyjne.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na terenie dopuszcza się lokalizację zagospodarowania niezbędnego dla urządzenia terenu dla potrzeb 

codziennej rekreacji mieszkańców;  

2) wzdłuż granicy z terenem II.05.KP/U obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony dla komunikacji pieszej.  

§ 41. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.08.KP/U o pow. 0,27 ha  

1. Przeznaczenie terenu: teren garaży i zabudowy gospodarczej:  

1) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych oraz garaży;  

2) teren wydzielenia wewnętrznego 08/1.1.KP przeznacza się dla parkingu z zakazem lokalizacji zabudowy;  

3) teren wydzielenia wewnętrznego 08/1.2.E przeznacza się dla stacji transformatorowej.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) w odległości minimum 6 m od drogi KD.D.06,  

b) w odległości minimum 6 m od drogi 05/1.1.KD.W,  

c) w odległości minimum 4 m od pozostałych granic terenu;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;  

3) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 5 m,  

b) kształt dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15º do 35º,  

c) pokrycie dachów: dowolne w kolorze ceglastym lub czerni i szarości;  

d) główne kalenice dachu usytuowane równolegle do drogi 05/1.1.KD.W,  

4) zasady podziału na działki:  

a) wielkość działki: minimalna 140 m
2
,  

b) szerokości frontu działki: minimalna 6m;  

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z drogi wewnętrznej 05/1.1.KD.W;  

a) urządzenie dowolne,  

b) dostępność bez ograniczeń.  

§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.09.ZD o pow. 2,86 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) parametry zagospodarowania terenu:  
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a) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 80 %,  

b) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na poszczególnych działkach ogrodniczych w wysokości 

35 m²;  

2) parametry zabudowy:  

a) wysokość zabudowy do 4 m,  

b) kształt dachu: dach jednospadowy lub dwuspadowy o maksymalnym kącie nachylenia połaci do 15 

stopni,  

c) kolorystyka zabudowy ograniczona do naturalnych kolorów drewna i brązów;  

4) zasady podziału na działki: nie dotyczy;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren poprzez istniejący ciąg pieszo-jezdny 05/1.3.KX.  

§ 43. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.10.RU o pow. 7,17 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;  

1) teren wydzielenia wewnętrznego 10/1.1.KD.W przeznacza się dla drogi wewnętrznej.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu:  

a) na części terenu objętej strefą ochrony konserwatorskiej w nawiązaniu do zabytkowego rozplanowania 

zabudowy,  

b) na pozostałym terenie w odległości minimum 10 od linii rozgraniczających drogi KD.Z.01 i wyznaczoną 

przez istniejącą zabudowę;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;  

3) gabaryty parametry zabudowy:  

a) na terenie wydzielenia wewnętrznego 10/2.1, obejmującego zabytkową część folwarku nowa zabudowa 

w typie zabudowy istniejącej, typ zabudowy wyznaczają zabytkowe budynki, oznaczone odpowiednim 

symbolem na rysunku planu,  

b) wysokość zabudowy: dla budynków do 10 m, dla budowli w gospodarstwie rolnym dowolna,  

c) kształt dachu: dla budynków dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º 

do 45º, dla budowli dowolny,  

d) pokrycie dachów budynków: dachówka ceramiczna w tradycyjnym ceglastym kolorze lub inny materiał 

o zbliżonej fakturze i kolorystyce, dla budowli dowolne w kolorystyce zbliżonej do pokrycia na 

budynkach;  

4) zasady podziału na działki: zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi na gruntach rolnych;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 

działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren II.10.RU z drogi KD.Z.01 poprzez istniejący zjazd z tej drogi;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenu, w zakresie odpowiadającym potrzebom 

gospodarstwa.  

3) dla drogi wewnętrznej 10/1.1.KD.W ustala się:  

a) urządzenie dowolne,  
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b) dostępność dla użytkowników terenu II.10.RU oraz II.12.MU.  

§ 44. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.11.MU o pow. 1,87 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment zabytkowego 

zespołu dworsko - parkowego, w tym budynek dworu i zabytkowy park, podlegający ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych, zgodnie z ustaleniami w § 10 ust. 1.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren II.11.MU z drogi KD.Z.01 poprzez istniejący zjazd z tej drogi;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenu II.11.MU.  

§ 45. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.12.R1/ZL o pow. 1,68 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i leśne;  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment zabytkowego 

zespołu dworsko - parkowego, podlegający ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie z ustaleniami 

w § 10 ust. 1.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren poprzez teren II.11.MU.  

§ 46. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.13.MU o pow. 0,25 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) wyznaczone przez istniejący budynek, jak na rysunku planu,  

b) istniejąca zabudowa usytuowana bliżej pozostaje bez prawa rozbudowy w części usytuowanej 

niezgodnie z ustaloną nieprzekraczalną linią zabudowy;  

2) parametry zagospodarowania terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 0,5;  

3) parametry zabudowy:  

a) wyklucza się przebudowę istniejącego zabytkowego budynku,  

b) dopuszcza się rozbudowę w typie zabudowy istniejącej, z kontynuacją parametrów takich jak: wysokości 

zabudowy, kształt dachu, materiał ścian i pokrycia dachu, kolorystyka pokrycia dachu;  

4) zasady podziału na działki: teren jest jedną działką budowlaną;  

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 

działki.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) wjazd na teren II.12.MU z drogi wewnętrznej 10/1.1.KD.W;  

2) zapewnienie miejsc parkingowych na terenie II.12.MU, w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb 

użytkowników terenu, według następujących wskaźników:  

a) zabudowa mieszkaniowa: 1 miejsce na 1 mieszkanie, z wyjątkiem mieszkań socjalnych,  

b) zabudowa mieszkaniowo - usługowa: 1 miejsce na mieszkanie plus odpowiednia ilość miejsc 

postojowych wynikających ze wskaźników ustalonych dla zabudowy usługowej,  

c) zabudowa usługowa: 1 miejsce postojowe na 40m² powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe 

dla trzech użytkowników lub zatrudnionych,  
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d) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się budynki i lokale usługowe o pow. 

użytkowej do 40 m
2
.  

§ 47. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.14.ZP/US o pow. 0,27 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rekreacyjne.  

1) obowiązuje zagospodarowanie niezbędne dla urządzenia terenu dla potrzeb turystyki pieszej, obsługi trasy 

rowerowej oraz związane z jego rekreacyjnym wykorzystaniem;  

2) obowiązuje uzupełnienie zagospodarowania zielenią urządzoną;  

3) dopuszcza się lokalizację parkingu do 10 miejsc postojowych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, kolorystyka obiektów ograniczona do naturalnych 

kolorów drewna i brązów;  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: teren przeznaczony dla komunikacji pieszej i rowerowej.  

§ 48. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.15.R1 o pow. 28,6 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) ochronie podlegają zabytki:  

a) zabytkowy cmentarz, oznaczony jako ZC2,  

b) stanowiska archeologiczne A46, A49 i A55, objęte strefą ochrony konserwatorskiej;  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.01.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi KD.Z.01.  

§ 49. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.16.R1 o pow. 110,06 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze,  

1) ochronie podlegają zabytki:  

a) grodzisko, wpisane do rejestru zabytków i oznaczone jako A4, wyklucza się gospodarkę rolną lub leśną 

na terenie grodziska,  

b) stanowisko archeologiczne A33, objęte strefą ochrony konserwatorskiej;  

2) na terenie II.16.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje odtworzenie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.01.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi KD.Z.01.  

§ 50. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.17.R2 o pow. 224,50 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z miejscami lokalizacji elektrowni wiatrowych:  

1) na terenach wydzieleń wewnętrznych 17/1.7.EW, 17/1.8.EW, 17/1.9.EW, 17/1.10.EW, 17/1.11.EW, 

17/1.12.EW, 17/1.13.EW dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych;  

2) tereny wydzieleń wewnętrznych 17/2.1 i 17/2.2 położone są w obszarze występowania chronionych 

gatunków ptaków lęgowych oraz migrujących, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni 

wiatrowych;  
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3) na terenie II.17.R2 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania;  

4) na terenie II.17.R2 znajduje się płat ekologiczny B3 wraz ze strefą ochronną oraz strefa ochronna od 

siedlisk nietoperzy, wyznaczona od zadrzewień zlokalizowanych wzdłuż drogi polnej w południowej części 

terenu II.20.R1;  

5) tereny wydzieleń wewnętrznych 17/1.1.KD.W, 17/1.2.KD.W, 17/1.3.KD.W, 17/1.4.KD.W, 17/1.5.KD.W 

i 17/1.6.KD.W przeznacza się dla dróg wewnętrznych.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z dróg wewnętrznych na terenie II.17.R2;  

2) dla drogi wewnętrznej oznaczonej jako 17/1.1.KD.W ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku projektowanym minimum 8m, na odcinku 

istniejącym, którym jest fragment działki nr 32-31/1 w istniejących liniach rozgraniczających,  

b) urządzenie dowolne, dostosowane do potrzeb właściciela drogi.  

3) dla dróg wewnętrznych 17/1.2.KD.W, 17/1.3.KD.W, 17/1.4.KD.W, 17/1.5.KD.W i 17/1.6.KD.W ustala 

się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5m,  

b) urządzenie dowolne, dostosowane do potrzeb właściciela drogi.  

§ 51. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.18.R1 o pow. 17,12 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) ochronie podlega stanowisko archeologiczne A48, objęte strefą ochrony konserwatorskiej;  

2) na terenie II.18.R1 znajduje się strefa ochronna siedlisk nietoperzy, wyznaczona od granicy OCHK 

i zadrzewień wzdłuż dróg KD.Z.01 oraz KD.X.08;  

3) cały teren II.18.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje odtworzenie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.01.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z drogi KD.X.08;  

§ 52. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.19.EE o pow. 0,20 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury elektroenergetycznej;  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z drogi wewnętrznej 17/1.1.KD.W.  

§ 53. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.20.R1 o pow. 73,22 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) na terenie II.20.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania;  

2) na terenie II.18.R1 znajduje się strefa ochronna siedlisk nietoperzy, wyznaczona od granicy OCHK 

i zadrzewień wzdłuż dróg KD.Z.01, KD.X.08 oraz drogi polnej w południowej części terenu;  
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3) cały teren II.18.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje odtworzenie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.01.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z dróg KD.X.08 i 17/1.1.KD.W.  

§ 54. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.21.R1 o pow. 24,41 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) na terenie II.21.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania;  

2) na terenie II.21.R1 znajduje się strefa ochronna siedlisk nietoperzy, wyznaczona od granicy OCHK 

i zadrzewień wzdłuż drogi KD.Z.01 oraz drogi polnej w południowej części terenu II.20.R1;  

3) cały teren II.21.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

2) obowiązuje odtworzenie i pielęgnacja oraz uzupełnienie szpaleru drzew liściastych wzdłuż drogi KD.Z.01.  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z drogi 17/1.1.KD.W.  

§ 55. Ustalenia szczegółowe dla terenu II.22.R1 o pow. 109,91 ha  

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze:  

1) na terenie II.22.R1 znajdują się urządzenia wodne melioracji szczegółowych, oznaczone na rysunku planu, 

wskazane do zachowania;  

2) cały teren II.22.R1 znajduje się w obszarze występowania chronionych gatunków ptaków lęgowych oraz 

migrujących;  

3) na terenie II.22.R1 znajdują się płaty ekologiczne B3 i B4, stanowiące siedliska ptaków i nietoperzy, wraz 

ze strefami ochronnymi;  

4) na terenie II.22.R1 znajduje się strefa ochronna od płata ekologicznego zlokalizowanego poza granicą 

opracowania.  

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy;  

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) dojazd z dróg 17/1.1.KD.W oraz 17/1.5.KD.W.  

Rozdział 5. 
Ustalenia dla dróg  

§ 56. Ustalenia szczegółowe dla dróg: KD.Z.01 o pow. 4,11 ha i KD.Z.02 o pow. 2,41 ha.  

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z - zbiorcza.  

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:  

1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających;  

2) przekrój ulicy: Z 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa;  
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3) wyposażenie:  

a) ścieżka rowerowa na odcinku przebiegu międzyregionalnej trasy rowerowej,  

b) chodnik na terenie zabudowanym wsi oraz na odcinku pomiędzy Równiną Dolną i Równiną Górną;  

3) dostępność: poprzez skrzyżowania.  

§ 57. Ustalenia szczegółowe dla dróg: KD.X.03 o pow. 1,66 ha, KD.X.04 o pow. 1,5 ha, KD.X.08 o pow. 

0,86 ha.  

1. Przeznaczenie terenu: droga publicznie dostępna.  

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:  

1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających;  

2) przekrój dowolny;  

3) dostępność bez ograniczeń.  

§ 58. Ustalenia szczegółowe dla drogi KD.D.05, o pow. 0,16 ha  

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa.  

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:  

1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających;  

2) przekrój ulicy: dopuszcza się jako ciąg pieszo-jezdny, bez wyodrębniania jezdni i chodników;  

3) dostępność bez ograniczeń.  

§ 59. Ustalenia szczegółowe dla drogi KD.D.06 o pow. 0,4 ha  

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa.  

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m;  

2) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa;  

3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni;  

4) dostępność bez ograniczeń.  

§ 60. Ustalenia szczegółowe dla drogi KD.D.07 o pow. 0,06 ha  

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa.  

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m;  

2) przekrój ulicy: dopuszcza się jako ciąg pieszo-jezdny, bez wyodrębniania jezdni i chodników;  

3) dostępność bez ograniczeń.  

Rozdział 5. 
- Przepisy końcowe  

§ 61. Ochrona gruntów rolnych i leśnych  

1. Na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznacza się grunty klasy 

III o łącznej powierzchni 8,7253 ha, które uzyskały zgodę w drodze decyzji nr GZ.tr.057-602-381/11. 

Pozostałe tereny nie wymagają zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, o której mowa 

w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 

z 2004 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2496



 

§ 62. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Antoni Romanowski 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIV/156/2012 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 31 lipca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXIV/156/2012   

Rady Miejskiej w Korszach   

z dnia 31 lipca 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

Uchwałą Nr LIII/324/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 21 czerwca 2010 roku przystąpiono do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze - 

miejscowości Równina Górna i Równina Dolna.  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść 

uwagi w terminie 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.  

Na podstawie art. 17 pkt 11) i 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Wójt rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu 

i rozstrzyga o sposobie ich uwzględnienia w projekcie planu.  

Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Burmistrz Gminy Korsze przedstawia Radzie Miejskiej 

w Korszach projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1. Rada Miejska 

rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.  

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) 

w dniach od 30 marca 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. W wyznaczonym terminie tj. do 15 maja 2012 r., nie 

zgłoszono żadnych uwag do projektu planu miejscowego. 

 

 

Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXIV/156/2012   

Rady Miejskiej w Korszach   

z dnia 31 lipca 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

I. Zadania własne gminy  

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków 

z budżetu gminy zalicza się:  

a) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,  

b) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,  

c) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,  

d) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.  

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków 

publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt 1).  

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym, jak:  

a) zaopatrzenie w energię elektryczną,  

b) zaopatrzenie w energię cieplną,  
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c) zaopatrzenie w gaz,  

d) działalność w zakresie telekomunikacji,  

podlegają dodatkowo regulacjom na podstawie przepisów odrębnych. Zaopatrzenie w te media nie są 

finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania 

własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których gmina jest 

zarządcą - czyli dróg gminnych.  

II. Budowa dróg  

1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane są przez drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone na 

rysunku planu. Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów elementarnych zawierają ustalenia 

szczegółowe dla tych terenów.  

2. Układ dróg publicznych tworzą:  

1) ulice klasy Z - zbiorcza;  

a) KD.Z.01 - droga powiatowa nr 1580 N relacji Studzieniec - Korsze- Równina Górna,  

b) KD.Z.02 - droga powiatowa nr 1707 N relacji Garbno - Równina Górna - Drogosze;  

2) drogi gminne, klasy D - dojazdowe, oznaczone na rysunku planu jako KD.D;  

3) pozostałe drogi publicznie dostępne, oznaczone na rysunku planu jako KD.X, w tym: droga Równina Dolna 

- Pomnik, droga Równina Dolna - Parys oraz droga Równina Górna - Rzymek.  

3. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą ulice wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne oznaczone na 

rysunku planu, jako KD.W i KX.  

Budowa dróg publicznych (gminnych) o znaczeniu lokalnym należy do zadań własnych gminy. Kolejność 

budowy poszczególnych dróg będzie uzależniona od rozkładu intensywności inwestycji i skoordynowana 

z budową niezbędnego uzbrojenia dla danego terenu.  

III. Uzbrojenie terenu  

1. Sieć wodociągowa  

Projektowane tereny w mpzp pod zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz usługową leżą w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów zainwestowanych - uzbrojonych w sieć wodociągową. Przewody wodociągowe są ułożone 

w istniejących drogach obsługujących omawiany teren, stąd podłączanie nowych odbiorców sprowadzi się do 

wybudowania przyłączy wodociągowych, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. 

W związku z powyższym autor prognozy zakłada, iż gmina nie poniesie wydatków na rozbudowę sieci 

wodociągowej w obszarze objętym planem.  

2. Kanalizacja sanitarna  

Zgodnie z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej w Równinie Dolnej zaprojektowano sieć 

kanalizacji sanitarnej w systemie tradycyjnym tj. grawitacyjno pompowym. Zaprojektowano kanały 

grawitacyjne odbierające ścieki z istniejącej zabudowy i dwie przepompownie ścieków wraz z kanałami 

tłocznymi. Ścieki z przepompowni zlokalizowanej na działce 31-45 w Równinie Dolnej zostaną przetłoczone 

kanałem f110, ułożonego wzdłuż drogi oznaczonej w planie jako KD.X.04, do projektowanego kanału 

grawitacyjnego w m. Parys i stamtąd do systemu kanalizacyjnego miasta Korsze. Trasa przewodów 

kanalizacyjnych grawitacyjnych biegnie w pobliżu istniejącej zabudowy, stąd podobnie jak w przypadku sieci 

wodociągowej, podłączanie odbiorców z nowoprojektowanych działek sprowadzi się do wybudowania 

przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.  

Koszt realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w obrębie opracowania jest częścią sumy wyliczonej 

w kosztorysie inwestorskim dla całego zadania Pt. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Warnikajmy, 

Równina Dolna, Równina Górna, Parys, Gliwajny w gminie Korsze i należy go traktować, jako prognozowany 

koszt budowy systemu odprowadzania ścieków związany z realizacją planu. W obrębie Równina Górna nie 

planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, w pełni adaptując stan istniejący w tym 

zakresie.  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2496



3. Kanalizacja deszczowa  

Na terenie objętym planem, w obrębie istniejącej oraz projektowanej zabudowy, nie planuje się budowy 

zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane jak w stanie 

istniejącym. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, na których znajdują się rowy melioracyjne, do ich 

regularnej konserwacji i utrzymywania w należytym stanie technicznym, aby nie dopuścić do dekapitalizacji 

powyższych urządzeń.  

IV. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  

Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu miasta (środki własne), środki pomocowe, 

partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie 

przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.  

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego projektem planu 

miejscowego będzie się odbywać poprzez:  

1) opracowanie planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

dla terenu objętego zmianą planu, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych.  

2) wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie 

zapisanych w planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży finansowych 

niezbędnych do realizacji inwestycji.  

3) zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny 

niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.  

4) wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 

w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 

technicznej i drogownictwa.  

5) linie elektroenergetyczne, ciepłociągi, gazociągi, regionalne sieci szerokopasmowe oraz inna infrastruktura 

telekomunikacyjna realizowane będą przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne koncesje.  
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