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Rozdział 3. 
Organizacja i struktura O �rodka Pomocy Społecznej 

 
§ 6. 1. O�rodkiem Pomocy Społecznej kieruje 

dyrektor, który reprezentuje O�rodek Pomocy Społecznej 
na zewn�trz i jest za jego działalno�� odpowiedzialny. 
 

2. Do obowi�zków i uprawnie� dyrektora O�rodka Pomocy 
Społecznej nale�y zapewnienie wła�ciwej organizacji pracy 
O�rodka Pomocy Społecznej poprzez podział zada� pomi�dzy 
działy i samodzielne stanowiska pracy. 

 
3. Dyrektora O�rodka Pomocy Społecznej zatrudnia 

i zwalnia Burmistrz. 
 

4. Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej odpowiada 
przed Burmistrzem za wła�ciw� realizacj� zada�. 
 

5. Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej składa 
Radzie Miejskiej w Piszu coroczne sprawozdania 
z działalno�ci O�rodka Pomocy Społecznej oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

 
6. Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej dysponuje 

maj�tkiem O�rodka Pomocy Społecznej w zakresie 
zwykłego zarz�du. Do czynno�ci przekraczaj�cych zakres 
zwykłego zarz�du niezb�dna jest zgoda Burmistrza. 
 

§ 7. 1. W skład O�rodka Pomocy Społecznej wchodz�: 
  1) Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej, 
  2) Dział Pomocy �rodowiskowej �wiadcze� i Usług, 
  3) Dział �wiadcze� Rodzinnych, 
  4) Dział Finansowy, 
  5) Dział Organizacyjny, 
  6) Stacja Socjalna Johannitów i Gminy Pisz. 

 
2. Pracowników O�rodka Pomocy Społecznej 

zatrudnia i zwalnia dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej. 
W sprawach pracowniczych maj� zastosowanie przepisy 
ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach 
samorz�dowych oraz powszechnie obowi�zuj�ce przepisy 
prawa pracy. 
 
 
 
 
 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa i mienie 

 
§ 8. 1. O�rodek Pomocy Społecznej prowadzi 

gospodark� finansow� na zasadach obowi�zuj�cych 
w samorz�dowych jednostkach bud�etowych. 

 
2. Działalno�� O�rodka Pomocy Społecznej jest 

finansowana w zakresie zada� własnych ze �rodków 
bud�etu Gminy Pisz oraz w zakresie zada� zleconych ze 
�rodków przekazanych przez administracj� rz�dow� na 
ich realizacj�. 

 
3. O�rodek Pomocy Społecznej mo�e korzysta� ze 

�rodków pozabud�etowych tj. mo�e przyjmowa� 
i dysponowa� darami rzeczowymi oraz innymi 
�wiadczeniami społecznymi, które winny by� 
przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawc�. 
 

4. Podstaw� gospodarki finansowej O�rodka Pomocy 
Społecznej jest bud�et Gminy Pisz uchwalony przez Rad� 
Miejsk� w Piszu. 
 

5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej 
oraz gospodarowania powierzonym mieniem O�rodek 
Pomocy Społecznej kieruje si� zasadami rzetelno�ci, 
efektywno�ci i celowo�ci ich wykorzystania. 
 

Rozdział 5. 
Postanowienia ko �cowe 

 
§ 9. Szczegółow� organizacj� wewn�trzn� oraz 

zasady dotycz�ce porz�dku wewn�trznego O�rodka 
Pomocy Społecznej okre�la regulamin organizacyjny, 
wprowadzony w drodze zarz�dzenia Burmistrza, 
na wniosek dyrektora O�rodka Pomocy Społecznej. 

 
§ 10. Status prawny pracowników O�rodka Pomocy 

Społecznej okre�la ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorz�dowych (Dz. U. Nr 223,  
poz. 1458 z pó�n. zm.). 

 
§ 11. Zmian w niniejszym statucie dokonuje si� 

w trybie wła�ciwym dla jego uchwalenia. 
 

§ 12. Niniejszy Statut obowi�zuje z dniem wej�cia w �ycie 
uchwały Rady Miejskiej w Piszu uchwalaj�cej Statut. 

 
 
 

2341 

UCHWAŁA Nr LI/321/10 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 15 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego cz ��ci miasta Gołdap 

poło �onego mi �dzy obwodnic � Gołdapi, ulic � Wojska Polskiego, projektowan � ulic � ł�cz�c�  

ul. Wojska Polskiego z ul. Osiedle I, ulic � Osiedle I i ulic � Konstytucji 3 Maja 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�niejszymi 
zmianami) 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 pó�niejszymi zmianami ) oraz 

po stwierdzeniu zgodno�ci poni�szych ustale�  
z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gołdap, Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co nast�puje: 
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Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. W zwi�zku z uchwał� Nr XXXV/223/09 Rady 

Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Gołdap 
poło�onego mi�dzy obwodnic� Gołdapi, ulic� Wojska 
Polskiego, projektowan� ulic� ł�cz�c� ul. Wojska 
Polskiego z ul. Osiedle I, ulic� Osiedle I i ulic� Konstytucji 
3 Maja uchwala si� „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci miasta Gołdap poło�onego mi�dzy 
obwodnic� Gołdapi, ulic� Wojska Polskiego, projektowan� 
ulic� ł�cz�c� ul. Wojska Polskiego z ul. Osiedle I, ulic� 
Osiedle I i ulic� Konstytucji 3 Maja”, zwany dalej planem. 
 

2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta 
Gołdap poło�onego mi�dzy obwodnic� Gołdapi, ulic� 
Wojska Polskiego, projektowan� ulic� ł�cz�c�            
ul. Wojska Polskiego z ul. Osiedle I, ulic� Osiedle I i 
ulic� Konstytucji 3 Maja” opracowany w skali 1: 1000, 
stanowi�cy zał�cznik nr 1 do uchwały; 

 
  2) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowi�ce zał�cznik 
nr 2 do uchwały; 

 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowi�ce zał�cznik nr 3 do 
uchwały. 

 
3. Granice obszaru obj�tego planem okre�lono na 

zał�czniku nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. Ilekro� w uchwale wyst�puje termin: 
 
  1. linia rozgraniczaj�ca – nale�y przez to rozumie� lini� 

rozgraniczaj�c� tereny o ró�nym przeznaczeniu lub 
ró�nych zasadach zagospodarowania; 

 
  2. obowi�zuj�ca linia zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

lini�, w której musi by� umieszczona �ciana frontowa 
projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej 
długo�ci, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj�cej; obowi�zuj�ca linia zabudowy nie 
dotyczy takich elementów architektonicznych budynku 
jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, 
rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju 
architektonicznego budynku wysuni�tych poza t� lini� 
nie wi�cej ni� 2,0 m; 

 
  3. nieprzekraczalna linia zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini�, w której mo�e by� umieszczona �ciana 
frontowa projektowanego budynku bez prawa jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj�cej, za 
wyj�tkiem takich elementów architektonicznych, jak: 
balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, 
rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju 
architektonicznego; 

 
  4. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu 

– nale�y przez to rozumie� parametry i wska�niki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu; 

  5. szeroko�� frontu działki – nale�y przez to rozumie� 
szeroko�� frontow� działki mierzon� od strony drogi; 

 
  6. obiekty obsługi komunikacji samochodowej - nale�y 

przez to rozumie� parkingi, place manewrowe, gara�e, 
stacje obsługi pojazdów samochodowych, w tym 
stacje paliw, warsztaty napraw samochodowych, 
stacje diagnostyczne, punkty sprzeda�y samochodów, 
cz��ci samochodowych i akcesoriów; 

 
  7. usługi komercyjne – nale�y przez to rozumie�: obiekty 

handlu, gastronomii, kultury, nieuci��liwych dla 
otoczenia punktów drobnych napraw, nieuci��liwych 
warsztatów rzemie�lniczych, a tak�e ró�nego typu 
biur, przedstawicielstw firm i hoteli za wyj�tkiem 
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y 
powy�ej 2000 m². Inne ni� wymienione usługi mog� 
by� lokalizowane tylko pod warunkiem, �e s� 
obiektami obsługuj�cymi mieszka�ców miasta, 
nieuci��liwymi dla otoczenia; 

 
  8. obiekty produkcyjne, składy i magazyny - nale�y przez 

to rozumie� funkcje, takie jak: magazyny, hurtownie 
i warsztaty produkcyjne. 

 
§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu s�: 

 
  1) granica obszaru obj�tego planem; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) obowi�zuj�ce linie zabudowy; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  5) przeznaczenie terenu; 
 
  6) postulowany podział na działki budowlane; 
   
  7) przebieg ci�gu pieszo-rowerowego; 
 
  8) postulowany kierunek głównego wjazdu. 
 

§ 4. Ustala si� podział obszaru planu, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 na tereny okre�lone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi i oznaczonymi symbolami: 1U/P/Uks, 
2Uks, 3U/P, 4Uks, 5U/MN, 6MN/U, 7MN/U, 8MN, 9U/MN, 
10MN/U, 11E, 12K, 13ZP, 14ZP, 1KDG, 2KDZ, 3KDD, 
4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD. 
 

§ 5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w § 4 
oznaczono na rysunku planu symbolami: 
 
  1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i usług; 
 
  3) U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  4) U/P/Uks – tereny zabudowy usługowej, obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów 
obsługi komunikacji samochodowej; 

 
  5) U/P – tereny zabudowy usługowej, obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów; 
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  6) UKs – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
lokalizacji obiektów komunikacji samochodowej; 

 
  7) ZP - tereny zieleni urz�dzonej; 
 
  8) E – tereny obiektów i urz�dze� elektroenergetycznych; 
 
  9) K – tereny obiektów i urz�dze� kanalizacyjnych; 
 
10) KDG – tereny dróg publicznych - głównych; 
 
11) KDZ – tereny dróg publicznych - zbiorczych; 
 
12) KDD – tereny dróg publicznych - dojazdowych. 
 

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

1. Zabudow� nale�y lokalizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi  
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre�lonymi na 
rysunku planu. 
 

2. Dopuszcza si� na lokalizacj� budynków gara�owych 
i gospodarczych przy granicy działek budowlanych; 
budynki gara�owe i gospodarcze realizowane na ró�nych 
działkach przy ich wspólnych granicach winny mie� 
jednakowe parametry zabudowy, takie jak: wysoko�� 
górnej kraw�dzi elewacji, kształt i wysoko�� dachów, 
rozwi�zania materiałowe. 
 

3. Zakazuje si� lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych (z wyj�tkiem obiektów zaplecza budów na 
czas ich realizacji), budynków prowizorycznych i gara�y 
blaszanych. 
 

4. Projektowane obiekty usługowe, produkcyjne, 
magazyny i składy nale�y otacza� szpalerami zieleni 
izolacyjnej, podkre�laj�cymi struktur� przestrzenn� oraz 
podziały funkcjonalne i własno�ciowe. 
 

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN, MN/U, 
U/MN dla budynków o dachach pochyłych ustala si� 
kolorystyk� pokrycia dachowego w odcieniach czerwieni, 
br�zu i grafitu. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 

1. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 
(Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z pó�n. zm.) oraz Uchwał�  
Nr XXVIII/162/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
24 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia statutu 
uzdrowiska Gołdap oraz Uchwał� Nr XLI/249/09 Rady 
Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia statutu uzdrowiska 
Gołdap teren obj�ty opracowaniem planu znajduje si� w 
granicach strefy „C” ochrony uzdrowiskowej. 
 

2. Nale�y w maksymalnym stopniu zachowa� 
istniej�ce warto�ciowe zadrzewienia. 
 

3. W terenie zagospodarowanym i zabudowanym 
nale�y chroni� gleb� odsłoni�t�; w miar� mo�liwo�ci 
nale�y ogranicza� jej przykrycia, w szczególno�ci 
betonem i asfaltem. 
 

4. Zb�dne masy ziemne powstaj�ce w czasie realizacji 
inwestycji nale�y zagospodarowa� w granicach własnej 

działki lub zgodnie z planem gospodarki odpadami dla 
miasta, stosownie do przepisów odr�bnych. 
 

5. Zakazuje si� prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, 
w tym składowisk odpadów, magazynowanie i odzysk 
odpadów innych ni� komunalne mo�e odbywa� si� jedynie 
na zasadach okre�lonych w przepisach o odpadach. 
 

6. Energia cieplna powinna pochodzi� z przyjaznych 
dla �rodowiska �ródeł. 
 

7. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych 
nale�y oprze� o istniej�cy system gospodarki odpadami, 
zgodnie z przepisami o odpadach. 
 

8. Na terenach przeznaczonych do działalno�ci 
produkcyjnej, składowania i magazynowania oraz 
działalno�ci usługowej nale�y zapewni� ochron� 
istniej�cej w granicach i poza granicami opracowania 
planu zabudowy mieszkaniowej przed hałasem, stosuj�c 
rozwi�zania techniczne zapewniaj�ce wła�ciwe warunki 
akustyczne w budynkach mieszkalnych, wynikaj�ce z 
przepisów odr�bnych. 
 

9. Wszelkie oddziaływania zwi�zane z planowanym 
przedsi�wzi�ciem nie mog� powodowa� przekroczenia 
standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych przepisami 
odr�bnymi, poza terenem do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 
 

10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN), terenów zabudowy mieszkaniowej i usług (MN/U)  
nale�y zachowa� dopuszczalne poziomy hałasu 
odpowiednio jak dla terenów mieszkaniowych 
jednorodzinnych i terenów mieszkaniowo-usługowych, 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków: w razie natrafienia w trakcie prac 
ziemnych na obiekty archeologiczne nale�y niezwłocznie 
powiadomi� odpowiedni organ słu�by ochrony zabytków, 
a nast�pnie przyst�pi� do archeologicznych bada� 
ratunkowych na zasadach okre�lonych w przepisach 
odr�bnych. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odr�bnych: 
wszelkie ingerencje w �rodowisko gruntowo-wodne dla 
potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych i budowli winny 
by� prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte 
w przepisach szczególnych i odr�bnych. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu: 
 

1. Na terenie opracowania planu znajduj� si� linie 
napowietrzne �redniego i niskiego napi�cia, dla których 
nale�y zachowa� wymagany normami teren pasa 
ochronnego. W przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z urz�dzeniami elektroenergetycznymi nale�y je dostosowa� 
do projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
terenu zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 
Lokalizacja zabudowy w obr�bie terenu pasa ochronnego 
wymaga uzgodnienia z wła�ciwym zarz�dc� sieci 
z uwzgl�dnieniem zachowania standardów jako�ci 
�rodowiska okre�lonych w przepisach odr�bnych. 
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2. Zakazuje si� lokalizowania obiektów, je�eli negatywne 
oddziaływanie z nimi zwi�zane przenikałoby na teren 
nieruchomo�ci nale��cych do osób trzecich i byłoby 
w konflikcie z obecn� lub planowan� funkcj� tych 
nieruchomo�ci. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
 

1. Powi�zania komunikacyjne z zewn�trznym układem 
komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym zapewniaj� 
w szczególno�ci: drogi główne i zbiorcze okre�lone na 
rysunku planu symbolami: 1KDG i 2KDZ oraz drogi 
dojazdowe okre�lone na rysunku planu symbolami: 3KDD, 
4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD i 9KDD. 
 

2. Dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej 
obszaru zezwala si� na realizacj� innych ni� wyznaczone 
w planie dróg wewn�trznych, w ramach 
zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko�ci 8,0 m w liniach rozgraniczaj�cych, 
a zabudow� nale�y lokalizowa� w odległo�ci nie mniejszej 
ni� 6,0 m od pasa drogowego tych dróg. 
 

3. W obr�bie poszczególnych terenów nale�y 
zapewni� odpowiedni� liczb� miejsc postojowych oraz 
gara�owych zaspokajaj�c� potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodów z uwzgl�dnieniem 
warunków technicznych okre�lonych w przepisach 
odr�bnych, jednak nie mniej ni�: 
 
  1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych –  

min. 2 stanowiska dla ka�dego budynku; 
 
  2) dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i 

składowych - min. 1 stanowisko na 2-ch zatrudnionych; 
 
  3) dla obiektów i lokali usługowych – min. 1 stanowisko 

na ka�de rozpocz�te 50 m² powierzchni u�ytkowej; 
 
  4) dla obiektów handlowych – min. 1 stanowisko na 

ka�de rozpocz�te 20 m² powierzchni sprzeda�y; 
 
  5) dla myjni samochodowej – min. 3 stanowiska na  

1 stanowisko do mycia. 
 

4. Tereny obj�te planem b�d� obsługiwane pod 
wzgl�dem komunikacji z przyległych dróg publicznych  
i wewn�trznych, na zasadach okre�lonych w Rozdziale II. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
 

1. Docelowo nale�y zapewni� wykonanie pełnego 
uzbrojenia w podstawowe sieci infrastruktury technicznej 
oraz podł�czenia do nich terenu obj�tego planem. 
 

2. Nowoprojektowane sieci i urz�dzenia uzbrojenia 
technicznego nale�y lokalizowa� na terenie dróg 
publicznych i wewn�trznych, a w uzasadnionych 
przypadkach równie� na terenach o innym przeznaczeniu. 
 

3. Kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia 
technicznego nale�y realizowa� zgodnie z opracowaniami 
dotycz�cymi rozwoju sieci, na warunkach okre�lonych 
z zarz�dc� sieci. 
 

4. Zezwala si� na lokalizacj� na obszarze planu sieci  
i urz�dze� infrastruktury technicznej nie zwi�zanych  
z obsług� terenu obj�tego planem. 

5. Dla zaopatrzenia w wod� plan ustala powi�zanie 
terenu obj�tego planem z istniej�cym i projektowanym 
układem sieci wodoci�gowej; adaptacj�, przebudow�, 
rozbudow�, wymian�, modernizacj� istniej�cej sieci 
wodoci�gowej. 
 

6. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania �cieków plan 
ustala powi�zanie terenu obj�tego planem z systemem 
kanalizacji sanitarnej; dopuszcza si� tymczasowe 
odprowadzanie �cieków do bezodpływowych zbiorników 
na �cieki do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi, które 
na podstawie Rozporz�dzenia Nr 56 z dnia 7 grudnia 
2005 r. Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego oraz 
Krajowego Programu Oczyszczania �cieków 
Komunalnych warunkuj� takie rozwi�zanie do dnia 
nieprzekraczaj�cego terminu 31 grudnia 2015 r. 
 

7. Odprowadzenie �cieków z obiektów usługowych  
i produkcyjnych mo�e nast�pi� do sieci kanalizacji 
sanitarnej po spełnieniu wymogów wynikaj�cych  
z przepisów odr�bnych, w tym ewentualnej konieczno�ci 
podczyszczenia �cieków do odpowiednich parametrów, 
w uzgodnieniu z wła�ciwym zarz�dc� tej sieci. 
 

8. Dla zaopatrzenia w energi� elektryczn� plan ustala 
powi�zanie terenu obj�tego planem z systemem zasilania 
poprzez rozbudow� istniej�cych linii napowietrznych 
(preferowana przebudowa na linie kablowe) lub kablowych 
�redniego i niskiego napi�cia oraz stacji 
transformatorowych. 
 

9. W zakresie zaopatrzenia w energi� ciepln�: 
 
  1) dopuszcza si� stosowanie paliw stałych i płynnych pod 

warunkiem spełnienia wymaga� w przepisach prawa w 
zakresie ochrony powietrza, 

 
  2) dopuszcza si� stosowanie ogrzewania gazowego oraz 

systemy wykorzystuj�ce odnawialne �ródła energii: 
pompy cieplne, kolektory słoneczne, energi� 
elektryczn�, 

 
  3) jako ogrzewanie wspomagaj�ce w budynkach 

mieszkalnych mo�na u�y� kominków i pieców 
kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów 
odr�bnych. 

 
10. W zakresie sieci telefonicznej – ustala si� 

adaptacj� i rozbudow� istniej�cej sieci telefonicznej 
podziemnej. 
 

11. W zakresie odprowadzania wód opadowych - 
ustala si� odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
planowanej sieci kanalizacji deszczowej z uwzgl�dnieniem 
przepisów odr�bnych; z terenów komunikacyjnych przed 
odprowadzeniem �cieki winny by� podczyszczone 
zgodnie z wymogami przepisów odr�bnych, a dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej 
dopuszcza si� odprowadzenie wód opadowych do gruntu 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

12. Dopuszcza si� odprowadzenie wód opadowych  
z nawierzchni utwardzonych do istniej�cych rowów  
(za zgod� ich zarz�dcy), powierzchniowo oraz systemem 
kolektorów deszczowych. 
 

13. Dopuszcza si� przebudow� sieci uzbrojenia 
technicznego, koliduj�cych z projektowanym 
zainwestowaniem. 
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14. Ustala si� obowi�zek gospodarowania odpadami 
zgodnie z przepisami o odpadach. 
 

15. W przypadku konieczno�ci naruszenia systemu 
melioracyjnego nale�y zastosowa� rozwi�zanie zgodnie  
z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 13. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad  
i warunków ł�czenia i podziału nieruchomo�ci: 
 

1. Sposób podziału nieruchomo�ci okre�lono na 
rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 
II, z zastrze�eniem § 13 ust. 2. 
 

2. Dopuszcza si� wydzielenie działek pod lokalizacj� 
dróg wewn�trznych oraz urz�dze� infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb. 
 

3. Nie zachodzi scalanie i podział nieruchomo�ci  
w rozumieniu przepisów odr�bnych. 
 

§ 14. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i u�ytkowania terenów 
– nie ustala si�. 
 

Rozdział 2. 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U/P/Uks: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa, obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty obsługi 
komunikacji samochodowej; 

 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: 

a) dopuszcza si� podział terenu pod warunkiem 
zachowania minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonych działek budowlanych – 4000,0 m², 

b) dopuszcza si� ł�czenie działek. 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – obiekty 
małej architektury, urz�dzenia i obiekty 
infrastruktury technicznej, parkingi; 

b) zakazuje si� lokalizacji obiektów handlowych  
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000,0 m²; 

c) na terenie jednostki ustala si� zakaz lokalizacji 
stacji paliw; 

d) powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni 
działki budowlanej; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% 
powierzchni działki budowlanej; 

f) wysoko�� zabudowy – maks. 15,0 m do kalenicy 
lub najwy�szego punktu dachu; 

g) geometria dachów – zezwala si� na wszelkie 
rozwi�zania połaci dachowych. 

 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd  

z drogi publicznej-głównej 1KDG z uwzgl�dnieniem 
postulowanego kierunku głównego wjazdu na teren z 
drogi serwisowej po uzgodnieniu szczegółowych 
warunków z zarz�dc� drogi oraz spełnieniu warunków 
technicznych zgodnie z przepisami odr�bnymi, z dróg 
publicznych – dojazdowych 8KDD, 9KDD oraz z dróg 
serwisowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi 
krajowej nr 65 zlokalizowanej poza granicami 
opracowania planu; 

 

  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – 
zgodnie z § 12. 

 
§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2Uks: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa  

z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi 
komunikacji samochodowej; 

 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: nale�y wydzieli� działk� 

geodezyjn� zgodnie z liniami rozgraniczaj�cymi teren; 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� ograniczenie obiektów obsługi 
komunikacji samochodowej do nast�puj�cych 
inwestycji: stacja paliw, myjnia samochodowa, 
salon sprzeda�y samochodów, parkingi; 

b) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce - obiekty małej 
architektury, obiekty i urz�dzenia infrastruktury 
technicznej; 

c) powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni 
działki budowlanej; 

d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% 
powierzchni działki budowlanej; 

e) wysoko�� zabudowy – do 2 kondygnacji, jednak 
nie wy�ej ni� 12,0 m do kalenicy lub najwy�szego 
punktu dachu; 

f) geometria dachów – zezwala si� na wszelkie 
rozwi�zania połaci dachowych; 

 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd  

z drogi publicznej-głównej 1KDG z uwzgl�dnieniem 
postulowanego kierunku głównego wjazdu na teren  
z drogi serwisowej po uzgodnieniu szczegółowych 
warunków z zarz�dc� drogi oraz spełnieniu warunków 
technicznych zgodnie z przepisami odr�bnymi, oraz  
z drogi publicznej – dojazdowej 9KDD z 
dopuszczeniem wjazdu przez teren 1U/P/Uks; 

 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - 

zgodnie z § 12. 
 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3U/P: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa, obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: nale�y wydzieli� 

działki geodezyjne zgodnie z liniami rozgraniczaj�cymi 
teren; 

 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – urz�dzenia  
i obiekty infrastruktury technicznej, parkingi; 

b) powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni 
działki budowlanej; 

c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% 
powierzchni działki budowlanej; 

d) wysoko�� zabudowy – maks. 15,0 m do kalenicy 
lub najwy�szego punktu dachu; 

e) geometria dachów – zezwala si� na wszelkie 
rozwi�zania połaci dachowych; 

 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – dojazdowej 9KDD oraz z drogi serwisowej 
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 65 
zlokalizowanej poza granicami opracowania planu; 
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  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – 
zgodnie z § 12. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 4Uks: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa  

z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi 
komunikacji samochodowej; 

 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: 

a) dopuszcza si� podział terenu pod warunkiem 
zachowania minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonych działek budowlanych – 4000,0 m², 

b) dopuszcza si� ł�czenie działek. 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 
gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) zakazuje si� lokalizacji obiektów handlowych  
o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000,0 m²; 

c) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – obiekty 
małej architektury, obiekty i urz�dzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi; 

d) powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni 
działki budowlanej; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% 
powierzchni działki budowlanej; 

f) wysoko�� zabudowy – maks.14,0 m do kalenicy 
lub najwy�szego punktu dachu; 

g) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o połaciach symetrycznych, 
o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º; 

 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – głównej 1KDG, z drogi publicznej – 
zbiorczej 2KDZ oraz z drogi publicznej - dojazdowej 
4KDD; 

 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5U/MN: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa z 

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si� podział 

terenu pod warunkiem zachowania: 
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki 

budowlanej: 1500,0 m2, 
b) minimalnej szeroko�ci frontu działki budowlanej: 

30,0 m. 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 
gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) na terenie jednej działki mo�e by� zlokalizowany 
tylko jeden budynek mieszkalny wolno stoj�cy; 

c) dopuszcza si� lokalizacj� usług w parterze 
budynku mieszkalnego lub jako odr�bne budynki 
usługowe; 

d) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – budynki 
gospodarcze i gara�owe; 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni 
działki budowlanej; 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
powierzchni działki budowlanej; 

 
g) wysoko�� zabudowy: 

- budynku usługowego, mieszkalnego – do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
u�ytkowe, jednak nie wy�ej ni� 10,0 m do 
kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

- budynku gospodarczego, gara�owego –  
1 kondygnacja nadziemna, nie wy�ej ni� 6,0 m 
do kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

 
h) geometria dachów: 

- budynku usługowego, mieszkalnego: dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

- budynku gospodarczego, gara�owego: 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

 
  4) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku 

równolegle do drogi publicznej obsługuj�cej dan� 
działk� budowlan� oznaczonej symbolem 4KDD; 

 
  5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – dojazdowej 4KDD; 
 
  6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6MN/U: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usługi; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: dopuszcza si� podział 

terenu pod warunkiem zachowania minimalnej 
powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych - 
1400,0 m²; 

 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 
gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) na terenie jednej działki mo�e by� zlokalizowany 
tylko jeden budynek mieszkalny wolno stoj�cy; 

c) dopuszcza si� lokalizacj� usług w parterze 
budynku mieszkalnego lub jako odr�bne budynki 
usługowe; 

d) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – budynki 
gospodarcze i gara�owe; 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 30% powierzchni 
działki budowlanej; 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
powierzchni działki budowlanej; 

g) wysoko�� zabudowy: 
- budynku mieszkalnego, usługowego – do  

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
u�ytkowe, jednak nie wy�ej ni� 10,0 m do 
kalenicy lub najwy�szego punktu dachu ; 

- budynku gospodarczego, gara�owego –  
1 kondygnacja nadziemna, nie wy�ej ni� 6,0 m 
do kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

 h) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, usługowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
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symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

- budynku gospodarczego, gara�owego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

 
  4) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku 

równolegle do drogi publicznej obsługuj�cej dan� 
działk� budowlan� oznaczonej symbolem 2KDZ; 

 
  5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – zbiorczej 2KDZ; 
 
  6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7MN/U: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usługi; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: nale�y wydzieli� działk� 

geodezyjn� zgodnie z liniami rozgraniczaj�cymi teren, 
dopuszcza si� podział terenu pod warunkiem 
zachowania: 
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki 

budowlanej: 1500,0 m², 
b) minimalnej szeroko�ci frontu działki budowlanej: 

25,0 m. 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 
gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) na terenie jednej działki mo�e by� zlokalizowany 
tylko jeden budynek mieszkalny wolno stoj�cy; 

c) dopuszcza si� lokalizacj� usług w parterze 
budynku mieszkalnego lub jako odr�bne budynki 
usługowe; 

d) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – budynki 
gospodarcze i gara�owe; 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 30% powierzchni 
działki budowlanej; 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
powierzchni działki budowlanej; 

g) wysoko�� zabudowy: 
- budynku mieszkalnego, usługowego – do  

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
u�ytkowe, jednak nie wy�ej ni� 10,0 m do 
kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

- budynku gospodarczego, gara�owego –  
1 kondygnacja nadziemna, nie wy�ej ni� 6,0 m 
do kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

h) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, usługowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

- budynku gospodarczego, gara�owego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe  
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

 
  4) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku 

równolegle do drogi publicznej obsługuj�cej dan� 
działk� budowlan� oznaczonej symbolem 4KDD; 

 

  5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 
publicznej – dojazdowej 4KDD; 

 
  6) zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8MN: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: postulowany podział 

terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku 
planu, dopuszcza si� inny podział pod warunkiem 
zachowania: 
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki 

budowlanej: 1500,0 m², 
b) minimalnej szeroko�ci frontu działki budowlanej: 

25,0 m; 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 
gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) na terenie jednej działki mo�e by� zlokalizowany 
tylko jeden budynek mieszkalny wolno stoj�cy; 

c) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – budynki 
gospodarcze i gara�owe; 

d) powierzchnia zabudowy – maks. 30% powierzchni 
działki budowlanej; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

f) wysoko�� zabudowy: 
- budynku mieszkalnego – do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze u�ytkowe, 
jednak nie wy�ej ni� 10,0 m do kalenicy lub 
najwy�szego punktu dachu; 

- budynku gospodarczego, gara�owego –  
1 kondygnacja nadziemna, nie wy�ej ni� 6,0 m 
do kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

g) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o połaciach symetrycznych,  
o nachyleniu głównych połaci dachowych  
30º - 45º; 

- budynku gospodarczego, gara�owego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

 
  4) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku 

równolegle do drogi publicznej obsługuj�cej dan� 
działk� budowlan� oznaczonej symbolem 7KDD; 

 
  5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – dojazdowej 7KDD; 
 
  6) zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9U/MN: 
 
  1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa z 

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: postulowany podział 

terenu na działki budowlane przedstawiono na rysunku 
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planu, dopuszcza si� inny podział pod warunkiem 
zachowania: 
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki 

budowlanej: 2000,0 m2, 
b) minimalnej szeroko�ci frontu działki budowlanej: 

30,0 m. 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 
gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) na terenie jednej działki mo�e by� zlokalizowany 
tylko jeden budynek mieszkalny wolno stoj�cy od 
strony drogi publicznej 7KDD przy wyznaczonej 
obowi�zuj�cej linii zabudowy; 

c) dopuszcza si� na lokalizacj� pojedynczych lokali 
mieszkalnych wbudowanych w obiekty usługowe 
dla wła�ciciela lub osób dozoruj�cych obiekty; 

d) dopuszcza si� lokalizacj� usług w parterze 
budynku mieszkalnego lub jako odr�bne budynki 
usługowe; 

e) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – budynki 
gospodarcze i gara�owe; 

f) powierzchnia zabudowy – maks. 40% powierzchni 
działki budowlanej; 

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
powierzchni działki budowlanej; 

h) wysoko�� zabudowy: 
- budynku usługowego, mieszkalnego – do  

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
u�ytkowe, jednak nie wy�ej ni� 10,0 m do 
kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

- budynku gospodarczego, gara�owego –  
1 kondygnacja nadziemna, nie wy�ej ni� 6,0 m 
do kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

i) geometria dachów: 
- budynku usługowego, mieszkalnego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

- budynku gospodarczego, gara�owego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

 
  4) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku równolegle 

do drogi publicznej obsługuj�cej dan� działk� budowlan� 
oznaczonej symbolami 6KDD i 7KDD; 

 
  5) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg 

publicznych – dojazdowych 6KDD, 7KDD; 
 
  6) zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10MN/U: 
 
  1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usługi; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: podział terenu na 

działki budowlane przedstawiono na rysunku planu, 
dopuszcza si� inny podział pod warunkiem 
zachowania: 
a) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki 

budowlanej: 1500,0 m2, 
b) minimalnej szeroko�ci frontu działki budowlanej: 

30,0 m. 
 

  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 
a) przed realizacj� obiektów nale�y wykona� badania 

gruntu w zakresie wytrzymało�ci gruntu i poziomu 
wody gruntowej; 

b) na terenie jednej działki mo�e by� zlokalizowany 
tylko jeden budynek mieszkalny wolno stoj�cy; 

c) dopuszcza si� lokalizacj� usług w parterze 
budynku mieszkalnego lub jako odr�bne budynki 
usługowe; 

d) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – budynki 
gospodarcze i gara�owe; 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 30% powierzchni 
działki budowlanej; 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
powierzchni działki budowlanej; 

g) wysoko�� zabudowy: 
- budynku mieszkalnego, usługowego – do  

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
u�ytkowe, jednak nie wy�ej ni� 10,0 m do 
kalenicy lub najwy�szego punktu dachu; 

- budynku gospodarczego, gara�owego –  
1 kondygnacja nadziemna, w tym poddasze 
u�ytkowe, nie wy�ej ni� 6,0 m do kalenicy lub 
najwy�szego punktu dachu; 

h) geometria dachów: 
- budynku usługowego, mieszkalnego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach 
symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci 
dachowych 30º - 45º, 

- budynku gospodarczego, gara�owego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o połaciach symetrycznych, o nachyleniu 
głównych połaci dachowych do 45º; 

 
  4) usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku 

równolegle do drogi publicznej obsługuj�cej dan� 
działk� budowlan� oznaczonej symbolem 6KDD; 

 
  5) dla istniej�cych budynków mieszkalno-usługowych 

o dachach pochyłych o parametrach innych ni� 
wskazane w ustaleniach planu – dopuszcza si� ich 
zachowanie przy rozbudowie głównej bryły budynku; 

 
  6) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z dróg 

publicznych – dojazdowych 5KDD, 6KDD i 7KDD; 
 
  7) zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 11E: 
 
  1) przeznaczenie terenu – obiekty i urz�dzenia 

elektroenergetyczne; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci – nale�y wydzieli� 

działk� geodezyjn� zgodnie z liniami 
rozgraniczaj�cymi teren; 

 
  3) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – dojazdowej 7KDD; 
 
  4) zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 12K: 
 
  1) przeznaczenie terenu – obiekty i urz�dzenia 

kanalizacyjne; 
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  2) zasady podziału nieruchomo�ci – teren stanowi 

wydzielon� działk� geodezyjn�; 
 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

dopuszcza si� lokalizacj� innych urz�dze� i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi 

publicznej – dojazdowej 5KDD; 
 
  5) zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 27. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 13ZP, 14ZP: 
 
  1) przeznaczenie terenu – ziele� urz�dzona; 
 
  2) zasady podziału nieruchomo�ci: 

a) nale�y wydzieli� działki geodezyjne zgodnie z 
liniami rozgraniczaj�cymi teren; 

b) dopuszcza si� wydzielenie działki geodezyjnej, 
stosownie do potrzeb, słu��cej poszerzeniu działek 
budowlanych zlokalizowanych w granicach i poza 
granicami opracowania planu; 

 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) ustala si� zakaz zabudowy; 
b) dopuszczalne obiekty towarzysz�ce – urz�dzenia 

infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury, ci�gi piesze, place zabaw, zbiornik 
retencyjny wód opadowych; 

c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80% 
powierzchni terenu; 

 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: z dróg 

publicznych – dojazdowych 4KDD, 5KDD; 
 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – 

zgodnie z § 12. 
 

§ 28. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KDG, 2KDZ, 3KDD, 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD: 
 
  1) przeznaczenie terenu: 

a) 1KDG – droga publiczna-główna; 
 b) 2KDZ – droga publiczna-zbiorcza; 
 c) 3KDD – droga publiczna-dojazdowa; 
 d) 4KDD – droga publiczna-dojazdowa; 
 e) 5KDD – droga publiczna-dojazdowa; 
 f) 6KDD – droga publiczna-dojazdowa; 
 g) 7KDD – droga publiczna-dojazdowa; 
 h) 8KDD – droga publiczna-dojazdowa; 
 i) 9KDD – droga publiczna-dojazdowa. 
 

  2) zasady podziału nieruchomo�ci – zezwala si� na 
wszelkie podziały terenu zwi�zanych z wydzieleniem 
planowanych dróg; 

 
  3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

a) szeroko�ci dróg w liniach rozgraniczaj�cych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

b) szeroko�ci okre�lone w § 28 pkt 3) lit. a) 
zabezpieczaj� realizacj� jezdni, chodników oraz 
�cie�ek rowerowych; szczegółowe parametry 
zagospodarowania dróg okre�lone zostan� w 
opracowaniach bran�owych, w nawi�zaniu do 
cało�ciowych potrzeb miasta zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

c) przestrze� dróg mo�e słu�y� do prowadzenia sieci 
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów  
i urz�dze� infrastruktury technicznej. 

 
  4) w przypadku zmiany zarz�dcy drogi publicznej 

dopuszcza si� zmian� klasy drogi zgodnie  
z przepisami odr�bnymi. 

 
§ 29. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci: 
 
  1) dla terenu: 1U/P/Uks - 30 %; 
 
  2) dla terenów: 2Uks, 4Uks – 30 %; 
 
  3) dla terenu: 3U/P - 30%; 
 
  4) dla terenu: 5U/MN, 9U/MN – 30%; 
 
  5) dla terenów: 6MN/U, 7MN/U, 10MN/U – 30%; 
 
  6) dla terenów: 8MN – 30%; 
 
  7) dla terenu: 11E – 30%; 
 
  8) dla terenu: 12K – 30%; 
 
  9) dla terenu: 13ZP, 14ZP – 30%; 
 
10) dla terenów: 1KDG, 2KDZ, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 

6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD – 30%; 
 

Rozdział 3. 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 30. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gołdapi. 
 

§ 31. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Remigiusz Karpi�ski 
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Zał�cznik Nr 1 
do Uchwały Nr LI/321/10 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 15 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do Uchwały Nr LI/321/10 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 15 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Gołdapi rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Gołdap poło�onego 

mi�dzy obwodnic� Gołdapi, ulic� Wojska Polskiego, projektowan� ulic� ł�cz�c� ul. Wojska Polskiego z ul. Osiedle I, ulic� 
Osiedle I i ulic� Konstytucji 3 Maja. 

Rozstrzygni�cie o ich rozpatrzeniu jest wi�c bezprzedmiotowe. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do Uchwały Nr LI/321/10 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 15 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestyc ji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale �� do zada� 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod nie z przepisami o finansach publicznych 

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

poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska  w Gołdapi rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji,  z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 
 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słu��ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszka�ców, stanowi� 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pó�n. zm.) zadania własne gminy. 
 

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale��ce do 
zada� własnych gminy: 
 

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu 
(opis inwestycji) 

1. 13ZP tereny zieleni urz�dzonej 
2. 14ZP tereny zieleni urz�dzonej 
3. 1KDG tereny dróg publicznych - głównych 
4. 2KDZ tereny dróg publicznych - zbiorczych 
5. 3KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 
6. 4KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 
7. 5KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 
8. 6KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 
9. 7KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 

10. 8KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 
11. 9KDD tereny dróg publicznych - dojazdowych 

 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 

 
1. Realizacja inwestycji przebiega� b�dzie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, w tym mi�dzy innymi ustaw� Prawo 

budowlane, ustaw� Prawo zamówie� publicznych, ustaw� o samorz�dzie gminnym, ustaw� o gospodarce komunalnej i 
Prawem ochrony �rodowiska. 
 

2. Sposób realizacji inwestycji okre�lonych w § 1 mo�e ulega� modyfikacji wraz z dokonuj�cym si� post�pem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasad� stosowania najlepszej dost�pnej techniki, o ile nie nast�pi naruszenie ustale� planu. 
 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w § 1, jest 
przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
 

§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, uj�tych w planie, które nale�� do zada� własnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 
pó�n. zm.), przy czym: 
  1) wydatki maj�tkowe gminy okre�la Rada Miejska p.n.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny”’; 
  2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud�etu miasta ustala si� w uchwale bud�etowej; 
  3) inwestycje,  których okres realizacji przekracza jeden rok bud�etowy ujmowane s� w wykazie stanowi�cym zał�cznik do 

uchwały bud�etowej, zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”. 
 

§ 4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane b�d� 
w sposób okre�lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pó�n. zm.).


