
Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 4   Poz. 38 i 39 
 

- 161 - 

Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/374/10 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 paadziernika 2010 r. 

 
STANOWI=CY ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź ROZPATRZźNIA UWAż DO PROJźKTU ZMIANY PLANU 

 
W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du tj. od 19 sierpnia 2010 r. do 17 wrzeWnia 2010 r. oraz w 

terminie nie krótszym nic 14 dni od dnia zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu tj. do 4 paadziernika 2010 r. nie 
wpłynCły cadne uwagi. 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIV/374/10 
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 28 paadziernika 2010 r. 

 
STANOWI=CY ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź RźALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIź PLANU, INWźSTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNźJ, KTÓRź NALźb= DO ZADAL WŁASNYCH żMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA. 

 
1. Na terenie zmiany planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 

gminy, w zwi>zku z tym nie okreWla siC zasad ich finansowania. 
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UCHWAŁA Nr XLII/239/2010 

Rady Gminy Lubawa 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa 

w obrCbie geodezyjnym Fijewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy 
Lubawa, po stwierdzeniu zgodnoWci planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubawa, uchwalonego uchwał> 
IX/48/99 Rady Gminy w Lubawie z dnia 28 czerwca 
1999 r. z póan. zmianami, uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. 1) Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubawa w obrCbie geodezyjnym 
Fijewo, zwany dalej „planem”. 
 

2) Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1) Granice planu okreWla uchwała 

Nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 
2009 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubawa w obrCbie geodezyjnym Fijewo. 
 

2) Rysunek planu stanowi zał>cznik Nr 1 do uchwały. 
 
3) Zał>cznik Nr 1 do uchwały, sporz>dzony na mapie 

zasadniczej w skali 1:1000, obowi>zuje w nastCpuj>cym 
zakresie ustaleM planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznaczeM przeznaczenia terenów na cele: MN 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, WS - wód 
otwartych, KDW - dróg wewnCtrznych, KD - dróg 
publicznych gminnych. 

 
4) RozstrzygniCcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
5) Oznaczenie w rysunku planu: „droga publiczna 

gminna” oraz „zasady cech geometrycznych podziału 
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terenu na działki budowlane” stanowi> treWć informacyjn> 
planu. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu. 
 

1) 
 
Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 

1MN, 2MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
1WS wody otwarte 

1KDW droga wewnCtrzna (ci>g pieszo-jezdny) 
1KD, 2KD drogi publiczne gminne 

 
§ 4. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1) W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego okreWlone s> ustaleniami: 
 
  a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  b) zasad kształtowania zabudowy. 
 

2) W granicach planu nie ustala siC lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach 
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1) W granicach planu nie ustala siC zasad ochrony 
Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 
 
1) W granicach planu nie ustala siC zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego. 
 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy: 
 

1) 
 

Oznaczenie 
terenu 

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

1MN, 2MN 1. ZabudowC mieszkaniow> nalecy kształtować jako 
budynki wolnostoj>ce do wysokoWci dwóch 
kondygnacji, z drug> kondygnacj> jako poddaszem 
ucytkowym.  
2. Ustala siC mocliwoWć lokalizacji budynku 
gospodarczo-garacowego o wysokoWci jednej 
kondygnacji. Zadaszenia nalecy kształtować jak w     
pkt 3. 
3. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k>cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 35o-45o.  
4. Maksymaln> powierzchniC zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki ustala siC w wielkoWci 35 %.  
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki ustala siC w 
wielkoWci 45 %. 

 
2) Nieustalone w planie warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu reguluj> właWciwe przepisy 
budowlane. 

 
 
 
 

§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane. 

 
1) W granicach planu podziały nieruchomoWci na 

działki budowlane powinny spełniać warunki okreWlone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkiem planu. 

 
2) Minimaln> powierzchniC dla działki budowlanej w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siC w 
wielkoWci 1000 m

2
. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1) Dla terenów w granicach planu zewnCtrzny układ 

komunikacyjny stanowi droga gminna. 
 
2) Teren oznaczony w rysunku planu symbolem 

1 KDW stanowi teren drogi wewnCtrznej (ci>gu pieszo-
jezdnego) o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 8 m. 

 
3) Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: 

1 KD i 2 KD stanowi> tereny na poszerzenie gminnych 
dróg publicznych. 

 
4) Miejsca parkingowe nalecy lokalizować w granicach 

przedmiotowych działek budowlanych. 
 
5) W przypadku budowy sieci gazowych nalecy 

wykonać je na warunkach okreWlonych przez dysponenta 
sieci gazowej zgodnie z właWciwymi przepisami 
odrCbnymi. Rezerwuje siC pas terenu w chodnikach ulic 
lub pasie zieleni dla ewentualnej sieci gazowej. 

 
6) W granicach planu: 

 
  a) działka budowlana powinna mieć zapewnion> 

mocliwoWć przył>czenia uzbrojenia działki lub 
bezpoWrednio budynku do zewnCtrznych sieci: 
wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i 
elektroenergetycznej, 

 
  b) zaopatrzenie w ciepło nalecy zapewnić z 

indywidualnych aródeł ciepła lub przez przył>czenie do 
sieci gazowej, o której mowa w punkcie 5, 

 
  c) do czasu realizacji sieci wodoci>gowej ustala siC 

mocliwoWć zaopatrzenia działki budowlanej w wodC z 
ujCcia własnego, 

 
  d) wody opadowe nalecy odprowadzić na teren 

nieutwardzony działki budowlanej (alternatywnie 
zezwala siC na inne rozwi>zania zgodne z warunkami 
okreWlonymi przepisami prawa wodnego i 
budowlanego). 

 
  e) w zakresie sieci i urz>dzeM infrastruktury 

telekomunikacyjnej maj> zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 
z póan. zmianami) wraz z przepisami ustawy z dnia 
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675 z póan. zmianami) oraz właWciwymi 
rozporz>dzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. 
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7) Odprowadzenie Wcieków z terenu w granicach planu 
nastCpuje przez przył>czenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej z przesyłem Wcieków do oczyszczalni Wcieków. 
Do czasu realizacji w/w systemu, to znaczy do 31.12.2015 
roku, ustala siC mocliwoWć odprowadzenia Wcieków do 
zbiorników bezodpływowych. 

 
8) Zasady przył>czeM do sieci, o których mowa w 

punktach: 5 i 6 a) powinny być okreWlone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odrCbnych. 

 
9) W granicach planu ustala siC mocliwoWć lokalizacji 

sieci infrastruktury technicznej w granicach działek 
budowlanych. 

 
10) W granicach planu w zakresie gospodarki 

odpadami ustala siCŚ 
 
  a) gromadzenie odpadów w miejscach i pojemnikach w 

granicach nieruchomoWci, 
 
  b) wywóz odpadów na gminne składowisko odpadów. 
 

11) W granicach planu nie ustala siC inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy. 

 
§ ńŃ. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MN, 2MN 1 

1WS 1 
1KDW 1 

1KD, 2KD 1 

 
§ ńń. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
2) Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Lubawa. 
 
§ ń2. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady  
Jan Laskowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 4   Poz. 39 
 

- 164 - 

Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLII/239/2010 
Rady Gminy Lubawa 
z dnia 8 listopada 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLII/239/2010 
Rady Gminy Lubawa 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043) Rada Gminy Lubawa postanawia, co nastCpujeŚ 

 
1) Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
 
2) W zwi>zku z treWci> § 9 pkt 11 uchwały w granicach planu nie wystCpuj> zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XLII/240/10 

Rady Gminy Lubawa 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa 

w obrCbie geodezyjnym Złotowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy 
Lubawa, po stwierdzeniu zgodnoWci planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubawa, uchwalonego uchwał> 
IX/48/99 Rady Gminy w Lubawie z dnia 28 czerwca 
1999 r. z póan. zmianami uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ ń. 1) Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubawa w obrCbie geodezyjnym 
Złotowo, zwany dalej „planem”. 
 

2) Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1) Granice planu okreWla uchwała 

Nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 
2009 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubawa w obrCbie geodezyjnym Złotowo, działka 
nr 72/2. 

 
2) Rysunek planu stanowi zał>cznik Nr 1 do uchwały. 
 
3) Zał>cznik Nr 1 do uchwały, sporz>dzony na mapie 

zasadniczej w skali 1:1000, obowi>zuje w nastCpuj>cym 
zakresie ustaleM planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznaczeM przeznaczenia terenów na cele: MN 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZL - leWne, 
KDW - dróg wewnCtrznych (ci>gów pieszo-jezdnych). 

 
4) RozstrzygniCcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
5) Oznaczenie w rysunku planu: „droga wojewódzka”, 

„zjazd istniej>cy” oraz „zasady cech geometrycznych 
podziału terenu na działki budowlane” stanowi> treWć 
informacyjn> planu. 

 
§ 3. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu. 

 
1) 
 
Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 

1MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
1ZL las 

1KDW droga wewnCtrzna (ci>g pieszo-jezdny) 


