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UCHWAŁA Nr XLVI/354/ńŃ 

Rady Miejskiej w Ornecie 

z dnia 28 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego obrCb geodezyjny ŹrwCczno. 
 

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 póan. zmianamiŚ Dz. U. 
2002.23.220, Dz. U. 2002.62.558, Dz. U. 2002.23.220, Dz. 
U. 2002.113.984, Dz. U. 2002.214.1806, Dz. U. 
2003.80.717, Dz. U. 2003.162.1568, Dz. U. 2002.153.1271, 
Dz. U. 2004.102.1055, Dz. U. 2004.116.1203, Dz. U. 
2002.214.1806, Dz. U. 2005. 172. 1441, Dz. U. 
2006.17.128, Dz. U. 2005.175.1457, Dz. U. 2006.181.1337, 
Dz. U. 2007.48.327, Dz. U. 2007. 138. 974, Dz. U. 2007. 
173. 1218, Dz. U. 2008. 180. 1111, Dz. U. 2008.223.1458, 
Dz. U. 2009.52.420, Dz. U. 2009.157.1241, Dz. U. 
2010.28.142), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póan. zmianamiŚ Dz. U. 
2004.6.41, Dz. U. 2004.141.1492, Dz. U. 2005.113.945,   
Dz. U. 2005.130.1087, Dz. U. 2006.225.1635, Dz. U. 
2007.127.880, Dz. U. 2008.199.1227, Dz. U. 
2008.201.1237, Dz. U. 2008.220.1413, Dz. U. 2010.24.124, 
Dz. U. 2010.75. 474, Dz. U. 2010.106.675, Dz. U. 2010. 
119.804, Dz. U. 2010.130.871, Dz. U. 2010.155.1043), 
Rada Miejska w Ornecie, po stwierdzeniu zgodnoWci 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta, uchwala 
co nastCpujeŚ 
 

ŹZIAŁ I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział ń 
Zakres obowi>zywania i zawartoWć planu 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu obrCbu geodezyjnego 
DrwCczno zwany dalej „planem”. 
 

§ 2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych opublikowaniu w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego: 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwały, 
  2) rysunku planu składaj>cego siC z  1 arkusza 

sporz>dzonego na mapach w  skali 1:2000, 
stanowi>cego zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

  3) rozstrzygniCcia w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>cego zał>cznik nr 2 do 
uchwały, 

  4) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 3. 1. Przedmiot i granice planu okreWla uchwała     

Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 
czerwca 2007 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jak na zał>czniku nr 1 niniejszej 
uchwały. 
 
 

2. Plan zawiera ustalenia dotycz>ceŚ 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj>cych 

tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

  2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
  3) zasad ochrony Wrodowiska, przyrody, krajobrazu 

kulturowego; 
  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
  5) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
  6) parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu okreWlonych poprzezŚ 
a) linie zabudowy, 
b) wielkoWci powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działek lub terenu, 
c) gabaryty i wysokoWć projektowanej zabudowy, 
d) okreWlenie geometrii dachu, 
e) minimalny, procentowy wskaanik udziału 

powierzchni biologicznie czynnych; 
  7) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci 

okreWlonych poprzezŚ 
a) szerokoWci frontów działek, 
b) powierzchni działek, 
c) k>t połocenia granic w stosunku do pasa drogowego; 

  8) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

  9) sposobów tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenówś 

10) obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy 
i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagaj>cych przekształceM i rekultywacji; 

11) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie 
przepisów odrCbnych. 

 
3. W planie wyznaczono obszary bezpoWredniego 

zagrocenia powodzi> od rzeki PasłCka zgodnie 
z warunkami zarz>dcy cieku. 

 
4. Nie wyznacza siC granic terenów wymagaj>cych 

scaleM i podziałów nieruchomoWci w rozumieniu art. 15     
i 22 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
5. Dopuszcza siC podziały, scalenia, wydzielenie 

nieruchomoWci dla obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, sieci uzbrojenia terenu, dróg, terenów 
publicznych zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 4. Rysunek planu ustala: 

  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

  2) granice opracowania; 
  3) przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu 

symbolem wyraconym literami lub literami i numerem; 
  4) oznaczenie stanowisk archeologicznych zwieraj>ce 

orientacyjny zasiCg stanowisk, zasiCg stref ochrony 
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archeologicznej, numer stanowiska zgodnie 
z dokumentacj> Konserwatora Zabytkówś 

  5) oznaczenia graficzne terenów podlegaj>cych ochronie 
zgodnie z przepisami odrCbnymi w tym Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, obszarów Natura 2000ś 

  6) oznaczenia obszarów bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> od rzeki PasłCki o prawdopodobieMstwie 
wielkiej wody 10 % i 1 %. 

 
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
  1) dachu stromym - nalecy przez to rozumieć dach 

dwuspadowy lub wielospadowy z ukształtowan> 
kalenic> (kalenicami) o minimalnym k>cie nachylenia 
połaci 25 stopniś 

  2) działce budowlanej - rozumie siC przez to 
nieruchomoWci gruntow> lub działkC gruntu, której 
wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj>ce z odrCbnych 
przepisówś 

  3) elektrowni wiatrowej - rozumie siC przez to całoWć 
techniczno - ucytkow> składaj>c> siC z budowli, tj. 
fundamentu i wiecy noWnej, urz>dzenia 
pr>dotwórczego przetwarzaj>cego energiC 
mechaniczn> wiatru na energiC elektryczn>, wraz 
z niezbCdnymi instalacjami i urz>dzeniami oraz 
towarzysz>c> im infrastruktur> techniczn>ś 

  4) froncie działki - rozumie siC przez to czCWć działki 
budowlanej, która przylega do drogi/ulicy, z której 
odbywa siC główny wjazd lub wejWcie na tC działkCś 

  5) inwestycje celu publicznego - nalecy przez to 
rozumieć działania o  znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym stanowi>ce realizacje celów, 
o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce 
nieruchomoWciamiś 

  6) kondygnacji - rozumie siC przez to kondygnacjC 
w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynkiś 

  7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalecy przez 
to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 
okreWlaj>ce najmniejsz> dopuszczaln> odległoWć od 
najblicszej zewnCtrznej Wciany budynków od ulicy, 
ci>gu pieszego, terenu zieleni publicznej, wnCtrza 
osiedlowego lub innych obiektów - z pominiCciem 
balkonów, loggii i wykuszy wysuniCtych poza obrys 
budynku nie wiCcej nic 1,5 m oraz elementów wejWcia 
do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla 
niepełnosprawnych); 

  8) obiektach słuc>cych działalnoWci gospodarczej - 
nalecy przez to rozumie bazy i siedziby firm 
(podmiotów gospodarczych) prowadz>cych 
działalnoWć gospodarcz> w zakresie produkcji, 
przetwórstwa przemysłowego i rzemieWlniczego, 
budownictwa, handlu hurtowego oraz szeroko 
rozumianych usług dla innych podmiotów 
gospodarczych i ludnoWci - z wył>czeniem usług 
publicznych administracji; 

  9) obiektach usługowych - nalecy przez to rozumieć 
obiekty budowlane i lokale wykorzystywane dla 
funkcji usług w tym lokale ucytkowe, budynki, 
pomieszczenia, lokale adaptowane, budynki 
ucytecznoWci publicznej, zamieszkania zbiorowego; 

10) obszar przestrzeni publicznej - nalecy przez to 
rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkaMców, poprawy jakoWci 
ich cycia i sprzyjaj>cy nawi>zywaniu kontaktów 
społecznych ze wzglCdu na jego połocenie oraz 
cechy funkcjonalno - przestrzenne; 

11) ograniczeniu uci>cliwoWci - oznacza to, ce zasiCg 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska bCd>cy skutkiem 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej musi być 
bezwzglCdnie ograniczony do granic własnoWci 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajduj>ce siC w nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi winny być wyposacone w techniczne 
Wrodki ochrony przed tymi uci>cliwoWciamiś 

12) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, 
o którym mowa w § 1 uchwały wraz zał>cznikami, 
stanowi>cy integralne czCWci planu - o ile z treWci 
przepisu nie wynika inaczej; 

13) powierzchnia sprzedacy - nalecy przez to rozumieć tC 
czCWć ogólnodostCpnej powierzchni obiektu 
handlowego stanowi>cego całoWć techniczno-
ucytkow>, przeznaczonego do sprzedacy detalicznej, 
w której odbywa siC bezpoWrednia sprzedac towarówś 

14) przepisach szczególnych lub odrCbnych - nalecy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

15) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie terenu, wynikaj>ce z funkcji 
dominuj>cej na okreWlonym obszarześ 

16) przeznaczeniu uzupełniaj>cym (towarzysz>cym, 
fakultatywnym) - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczalne na okreWlonym obszarze funkcje 
o znaczeniu drugorzCdnym, bCd>ce uzupełnieniem 
przeznaczenia podstawowego; 

17) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć czCWć 
graficzn> planu składaj>c> siC z 1 arkusza, wykonan> 
na mapie w skali 1Ś2000, stanowi>c> zał>cznik nr 
1 do niniejszej uchwałyś 

18) terenie - rozumie siC przez to teren o okreWlonym 
w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj>cymi oraz oznaczony 
symbolem (literami lub literami i cyframi); 

19) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC 
Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego - o ile 
z treWci przepisu nie wynika inaczejś 

20) usługach - rozumie siC przez to funkcje polegaj>ce na 
prowadzeniu działalnoWci usług publicznych, 
ucytecznoWci publicznej jakŚ administracja publiczna, 
porz>dku publicznego, ochrony przeciwpocarowej, 
usługi oWwiaty, nauki, rekreacji i kultury fizycznej, 
sportu, usługi kultury, muzea, biblioteki, usług 
komercyjnych jakŚ usługi handlu, gastronomii, biura, 
usługi turystyki, ł>cznoWci, centra konferencyjne 
i wystawiennicze, usługi finansowe, działalnoWć 
gospodarcza zwi>zana z wykonywaniem wolnych 
zawodów, rzemiosła usługowego, oraz innej 
działalnoWci na zasadzie analogii do wymienionych 
powycej nie powoduj>cej przekroczeM wartoWci 
normatywnych zanieczyszczeM powietrza, poziomu 
dawiCku w  Wrodowisku, emisji odorów 
i zanieczyszczeM jak dla zabudowy mieszkaniowejś 

21) usługach towarzysz>cych - nalecy przez to rozumieć 
usługi z wykorzystaniem urz>dzeM słuc>cych 
działalnoWci, której celem jest zaspokojenie 
podstawowych potrzeb ludnoWci, a które nie 
wytwarzaj> dóbr materialnych bezpoWrednimi 
metodami przemysłowymiś 

22) wartoWciowym drzewostanie - rozumie siC przez to 
pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> 
z ponicszych cechŚ 
a) drzewa i krzewy objCte ochron> na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, 
b) drzewa i krzewy, na usuniCcie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190   Poz. 2410 
 

- 11552 - 

c) drzewa i krzewy, za usuniCcie których pobierana 
jest prawem przewidziana opłata, 

d) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha 
oraz aleje (poza lasami i parkami); 

23) wysokoWci budynku - nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od poziomu terenu przy najnicej 
połoconym wejWciu do budynku do najwycej 
połoconej krawCdzi stropodachuś 

24) zabudowa adaptowana (adaptacja zabudowy) - 
nalecy przez to rozumieć zabudowC do zachowania, 
obiekty adaptowane mog> podlegać przebudowie, 
rozbudowie, remontom, nadbudowie z zachowaniem 
charakteru, walorów stylowych, ucytkowych budowli, 
dopuszcza siC zmiany funkcji, rozbiórki obiektów 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

25) zabudowie zagrodowej - rozumie siC przez to budynki 
mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 
oraz w gospodarstwach leWnychś 

26) zieleM urz>dzona - nalecy przez to rozumieć zieleM 
ogólnodostCpn> zrócnicowan> gatunkowo 
o charakterze ozdobnym z układem alejek i obiektami 
małej architektury. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów obszaru 
objCtego planem 

 
§ 6. Wiod>ce funkcje na obszarze objCtym planemŚ 

  1) rolnicza, 
  2) mieszkaniowa, 
  3) usługowa i produkcji, 
  4) gospodarki leWnej, 
  5) komunikacji, zaopatrzenia w energiC, gaz, wodC. 
 

§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenia terenówŚ 
  1) rolnicze - oznaczonych na rysunku planu symbolem 

R, o powierzchni 397,60 ha; 
  2) zabudowy zagrodowej - oznaczonych na rysunku 

planu symbolem RM, o powierzchni 11,65 ha; 
  3) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, 
o powierzchni 6,75 ha; 

  4) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU, 
o powierzchni 61,25 ha; 

  5) zabudowy usługowej - oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U, o powierzchni 6,90 ha; 

  6) zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów, 
magazynów - oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P, o powierzchni 16,11 ha; 

  7) lasów - oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, 
o powierzchni 12,40 ha; 

  8) zadrzewionych i zakrzewionych, zieleni - 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLZ, 
o powierzchni 3,20 ha; 

  9) dróg publicznych - oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD(D,L,G); 

10) dróg wewnCtrznych i dróg dojazdowych na terenach 
rolnych wydzielonych geodezyjnie - oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDW; 

11) infrastruktury technicznej linii kolejowych - 
oznaczonych na rysunku planu symbolem Tk; 

12) wód powierzchniowych, rzek, cieków Wródl>dowych, 
rowów melioracyjnych - oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS. 

 
 
 
 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 
 

§ 8. Cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego podlegaj>ce ochronieŚ 
  1) historyczne relacje przestrzenne w obrCbie zabudowy 

centrum wsi DrwCczno z utrzymaniem gabarytów 
zabudowy historycznej, stylu elewacji, geometrii 
dachów, głównego układu komunikacyjnego, form 
zieleni towarzysz>cejś 

  2) zespoły leWneś 
  3) tereny bagienne, obszary wodnobłotne, naturalne 

zbiorniki i oczka wodne z towarzysz>cymi formami zieleni; 
  4) cieki wód powierzchniowych z przylegaj>cymi 

gruntami, zieleni> naturaln>, drzewami i krzewami; 
  5) jary i w>wozyś 
  6) skupiska wartoWciowych drzew i krzewów maj>ce 

charakter parku, ciekawe wizualnie elementy 
zagospodarowania zieleni; 

  7) systemy melioracji; 
  8) grunty rolne i leWne zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
  9) strefy ekspozycji widoków i kompozycji przestrzennych. 
 

§ 9. 1. Elementy zagospodarowania przestrzennego, 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
  1) projektowana zabudowa mieszkaniowa i usługowaś 
  2) tereny zabudowy produkcji; 
  3) projektowane zjazdy z dróg publicznychś 
  4) sieci dróg wewnCtrznych, publicznych dojazdowych, 

lokalnych, miejsca postojowe w przestrzeni 
publicznej, trasy Wciecek rowerowych, usytuowanie 
obwodnicy miasta Orneta; 

  5) zagospodarowanie układów przestrzeni publicznejś 
  6) układy małej architekturyś 
  7) miejsca instalacji noWników reklamowychś 
  8) obiekty i urz>dzenia tras i szlaków turystycznychś 
  9) zabudowa obiektów i terenów rekreacji, agroturystykiś 
10) zespoły zieleni urz>dzonej wysokiej i niskiej; 
11) zalesienie gruntów rolnych o niskiej przydatnoWci 

produkcyjnej; 
12) obiekty infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu; 
13) oWwietlenie miejsc publicznychś 
14) zagospodarowanie terenów i obiektów dawnego 

gospodarstwa rolnego Klusajny; 
15) zagospodarowanie terenów linii kolejowych. 
 

2. OkreWlenie ograniczeM, nakazów i zakazów 
w zagospodarowaniu terenówŚ 
  1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedacy przekraczaj>cej 2000 mkw; 
  2) ustala siC zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło pulsuj>ceś 
  3) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych masztów 

telefonii komórkowej i innych systemów 
telekomunikacyjnych na wyznaczonych terenach 
zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowejś* 

  4) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
ustala siC zakaz stosowania instalacji i urz>dzeM 
z których emisja wymaga uzyskania pozwolenia 
organów ochrony Wrodowiska i zgłoszenia organom 
ochrony Wrodowiska zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

  5) ustala siC zakaz lokalizacji wysypisk, składów odpadów, 
obiektów i urz>dzeM przetwarzania odpadówś 

  6) dopuszcza siC ustalenie stref ochronnych dla linii 
energetycznych z pasem eksploatacyjnym i pasem 
ochrony funkcyjnej linii zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 
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  7) ustala siC zakaz nasadzeM pod liniami 
energetycznymi drzew i krzewów których wysokoWć 
moce przekroczyć 3 m; 

  8) ustala siC nakaz przycinania lub usuwania drzew 
i krzewów rosn>cych pod liniami energetycznymiś 

  9) na terenach zalewowych, na obszarze chronionego 
krajobrazu, na terenach istniej>cego 
i projektowanego obszaru Natura 2000, rezerwatu 
„Ostoja bobrów na rzece PasłCce” obowi>zuj> 
ograniczenia w  zagospodarowaniu i  ucytkowaniu 
terenów zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

10) na terenie objCtym planem wystCpuj> złocone 
warunki gruntowe; 

11) przed zagospodarowaniem trwałym terenu obowi>zuje 
wykonanie badaM geotechnicznych dla okreWlenia 
warunków wodno-gruntowych, noWnoWci podłoca, które 
stanowić bCd> wytyczne do posadowienia budowli i ich 
rozwi>zaM konstrukcyjnych. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ochrony 
Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 10. 1. Obejmuje siC ochron> tereny gruntów rolnych 

i leWnych zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
2. Na czCWci terenów objCtych planem ustalono 

obszary chronionego krajobrazu przyrodniczego 
i kulturowego obejmuj>ceŚ 
  1) projektowany obszar NATURA 2000 PLH 280006 SOO 

Rzeka PasłCka Dyrektywa Siedliskowa zgodnie 
z przepisami odrCbnymi bez geodezyjnego 
ustabilizowania granic; 

  2) ustanowiony obszar NATURA 2000 PLB 280002 OSO 
Dolina PasłCki Dyrektywa Ptasia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi bez geodezyjnego ustabilizowania granicś 

  3) rezerwat „Ostoja bobrów na rzece PasłCce” na 
obszarze ustalonym przepisami odrCbnymiś 

  4) rezerwat „Ostoja bobrów na rzece PasłCce” obejmuje 
swym zasiCgiem obszar gruntów prywatnych w pasie 
10 m, gruntów paMstwowych 100 m od brzegu rzeki 
PasłCki i fragmentu rzeki DrwCcaś 

  5) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny PasłCki 
(„OCHK Doliny PasłCki”) w granicach ustalonych 
przepisami odrCbnymi. 

 
3. Na terenach rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece 

PasłCce” obowi>zuj> zakazy, nakazy, ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów okreWlone przepisami 
odrCbnymi (na dzieM sporz>dzenia planu obowi>zuj> 
przepisy: MP nr 2, poz. 21 z 1970 r.) zm. MP Nr 17, 
poz. 119 z 1989 r. Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 55, 
poz. 188 z 2000, Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 46, 
poz. 732 z 2001 r.). 

 
4. Na terenach obszaru chronionego krajobrazu 

Doliny PasłCki warunki ochrony czynnej ekosystemów 
leWnych, nieleWnych ekosystemów l>dowych, 
ekosystemów wodnych okreWlaj> przepisy odrCbne (na 
dzieM sporz>dzenia planu obowi>zuje Rozporz>dzenie 
Nr 147 Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 
13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny PasłCki). 

 
5. Na terenach połoconych w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Doliny PasłCki obowi>zuj> ograniczenia 
i zakazy w zagospodarowaniu terenów ustalone 
przepisami odrCbnymi. Dopuszcza siC odstCpstwa od 
zakazów i ograniczeM w zagospodarowaniu terenów 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

6. Tereny połocone w granicach obszaru chronionego 
krajobrazu, obszarów Natura 2000 i rezerwatu bobrów 
pełni> funkcjC terenów dostCpu do wód publicznych. 

 
7. Na terenie obszarów Natura 2000 obowi>zuj>Ś 

  1) zakaz podejmowania działaM mog>cych w istotny 
sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków zwierz>t dla których ochrony zostały 
wyznaczone obszary NATURA 2000; 

  2) zakaz realizacji przedsiCwziCć niedopuszczonych 
odpowiednimi przepisami ustawy o ochronie przyrody 
i przepisami odrCbnymiś 

  3) plany zadaM ochronnych i plany ochrony obszarów 
NATURA 2000 zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 11. W zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody 

i kształtowania zieleni ustala siCŚ 
  1) ochronC pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 

69/98 ustanowionego rozporz>dzeniem Wojewody 
z 28 grudnia 1998 r. zgodnie z przepisami odrCbnymi 
i warunkami konserwatorskimi; 

  2) wszelkie prace prowadzone w zasiCgu strefy wpływu 
na pomnik przyrody powinny być uzgadniane 
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody; 

  3) kształtowanie zieleni izolacyjnej wysokiej, terenów 
zieleni urz>dzonej, zadrzewieM ochronnych 
przeciwerozyjnych; przeciwwietrznych; 

  4) zakaz przekraczania ustalonego przepisami 
odrCbnymi dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
dopuszczalnego poziomu hałasu w Wrodowiskuś 

  5) ochronC i utrzymanie istniej>cych skupisk zadrzewieM 
i zakrzewieMś 

  6) zalesienia nieucytków i gruntów rolnych o słabych 
warunkach glebowych; 

  7) zakaz sytuowania ogrodzeM w odległoWciach 
mniejszych nic 5 m od korony rowów melioracyjnych; 

  8) ochronC istniej>cych cieków wodnych z zapewnieniem 
budowy przepustów pod projektowanymi drogamiś 

  9) zakaz zasypywania rowów melioracyjnychś 
10) obowi>zek tworzenia punktów gromadzenia 

i segregacji odpadów, sk>d nieczystoWci wywocone 
bCd> na stałe wysypisko Wmieciś 

11) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 
terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planuś 

12) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków do 
wód powierzchniowych i gleby; 

13) zakaz lokalizacji urz>dzeM wodochłonnych, jeWli ich 
zapotrzebowanie na wodC mogłoby naruszyć 
równowagC lokalnych zasobów wodnychś 

14) ochronC i utrzymanie w stanie naturalnym terenów 
podmokłych, bagiennych, wodnobłotnych, oczek 
wodnych na obszarach chronionych; 

15) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych na 
obszarach chronionych, jeWli słuc> innym celom nic 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 
przeciwosuwiskowe, zadania realizowane na rzecz 
obronnoWci, bezpieczeMstwa, inwestycji realizuj>cych cele 
publiczne, utrzymanie, budowa, odbudowa, przebudowy, 
rozbudowy naprawy lub remonty urz>dzeM wodnych, 
ochrony przyrody i zrównowacone wykorzystanie ucytków 
rolnych i leWnychś 

16) ochronC wód i gleby przed zanieczyszczeniem 
w zwi>zku z prowadzeniem gospodarki rolnej 
i działalnoWci gospodarczej; 

17) mocliwoWć budowy lokalnych zbiorników wody, 
studni, stawów, rowów melioracyjnych zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 
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18) mocliwoWć wykorzystania wód powierzchniowych 
i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 12. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

ustala siCŚ 
  1) zachowanie i adaptacje obiektów linii kolejowychś 
  2) utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych 

obszaru uwidocznionych w zabudowie historycznej 
i utrwalenie jej w obiektach istniej>cych - 
modernizowanych i nowoprojektowanych; 

  3) zachowanie ekspozycji istniej>cych kompozycji 
przestrzennych oraz otwarcia krajobrazu. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

 
§ 13. 1. Ustala siC strefy A  obserwacji 

archeologicznej i  ochrony w  granicach 
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 
oznaczonych na rysunku planu. 

 
2. W strefach A ochrony stanowisk archeologicznych 

ustala siCŚ 
  1) obowi>zek uzgadniania z właWciwym terenowo 

UrzCdem Ochrony Zabytków wszelkich działaM 
inwestycyjnych, prac ziemnych, zmian warunków 
zabudowy; 

  2) obowi>zek wykonania archeologicznych badaM 
wykopaliskowych lub interwencyjnych 
wyprzedzaj>cych działania inwestycyjneś 

  3) obowi>zek uzyskania pozwolenia właWciwego UrzCdu 
Ochrony Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, 
badaM archeologicznych, zalesieMś 

  4) obowi>zek niezwłocznego powiadomienia 
właWciwego UrzCdu Ochrony Zabytków 
o znaleziskach, odkrytych nawarstwieniach 
kulturowych, o natrafieniu na zabytki archeologiczne. 

 
3. Ustala siC strefC ochrony wartoWci kulturowych 

obejmuj>c> obszar historycznego układu ruralistycznego 
centrum wsi DrwCczno. 

 
4. W strefie ochrony wartoWci kulturowych 

obowi>zujeŚ 
  1) zachowanie historycznego rozplanowania i relacji 

przestrzennych; 
  2) zachowanie charakteru historycznej zabudowy wsi 

w zakresie gabarytów obiektów, geometrii dachów, 
stylu elewacji, detalu architektonicznego, pokryć 
dachowych, linii zabudowy; 

  3) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali, 
bryły, geometrii dachu do zabudowy historycznej. 

 
5. Ustala siC strefy ochrony konserwatorskiej dla 

obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obejmuj>ce 
zabytkowe obiekty z otoczeniem w granicach działki. 

 
6. W strefach ochrony obiektów wpisanych do 

ewidencji zabytków ustala siCŚ 
  1) w obiektach ujCtych w ewidencji zabytków obowi>zuje 

utrzymanie geometrii dachów, rodzaju pokrycia 
dachów, zachowanie układu osi i wykroju otworów 
drzwiowych i okiennych w elewacjach, utrzymanie 
historycznego układu i wzoru stolarki otworowej, 
artykulacji i wystroju elewacji; 

  2) ochronC ekspozycji obiektówś 
 

  3) dopuszcza siC sytuowanie nowej zabudowy 
z zachowaniem ochrony ekspozycji obiektów 
historycznych. 

 
7. Rozbudowa, przebudowa, rozbiórka, istniej>cych 

obiektów wpisanych do ewidencji zabytków moce być 
prowadzona wył>cznie na warunkach konserwatorskich 
i uzgadniana z właWciwych urzCdem ochrony zabytków. 

 
8. Now> zabudowC kubaturow> na terenie objCtym 

planem nalecy projektować w nawi>zaniu do zabudowy 
tradycyjnej, historycznej regionu, w elewacjach nalecy 
stosować materiały naturalne np. cegła, kamieM, tynki 
o wygl>dzie tynków tradycyjnych, drewno, pokrycie 
dachów dachówk> ceramiczn> lub materiałem 
dachówkopodobnym. 

 
9. W elewacjach budynków istniej>cych 

i projektowanych nalecy stosować kolory zblicone do 
naturalnych, wyklucza siC stosowanie jaskrawych 
kolorów podstawowych dalekich od naturalnych barw 
stosowanych w elewacjach historycznych. 

 
10. Na terenie objCtym planem nie wyznaczono 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
 

Rozdział 6 
Ogólne ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 14. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania wynikaj>ce 
z kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) dopuszcza siC instalacjC obiektów małej architektury 

zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
  2) dopuszcza siC umieszczanie reklam i noWników 

reklamowych na terenach publicznych i prywatnych, 
ogrodzeniach, budowlach, urz>dzeniach 
technicznych oraz na elewacjach budynkówś 

  3) dopuszcza siC wydzielenie i realizacjC dróg 
publicznych, ci>gów pieszych, dróg wewnCtrznych, 
serwisowych, Wciecek rowerowych, terenów zieleni, 
terenów i obiektów sportu i rekreacji, terenów 
i obiektów ucytecznoWci publicznej, innych terenów 
stanowi>cych przestrzenie publiczneś 

  4) przy podziałach nieruchomoWci nakazuje siC ich 
wyodrCbnienie w sposób zapewniaj>cy samodzielne 
funkcjonowanie, kształtowanie przestrzeni otwartych, 
publicznych, dojazdów, układu komunikacyjnego, 
placów postojowych, ochrony przeciwpocarowej, 
zieleni, lokalizacjC sieci i obiektów uzbrojenia terenu 
i infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

 
§ 15. Układ komunikacyjny na terenie planu 

miejscowego stanowi>Ś 
 
  1) drogi: 

a) drogi wojewódzkie w tym droga nr 509 
o projektowanych parametrach technicznych drogi 
zbiorczej (klasa techniczna Z), droga nr 513 
o projektowanych parametrach technicznych drogi 
głównej (klasa techniczna G), 

b) drogi lokalne, 
c) drogi dojazdowe; 

 
  2) projektowane trasy rowerowe, ci>gi piesze, drogi 

wewnCtrzne. 
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§ 16. Ustalenia dotycz>ce układu komunikacyjnegoŚ 
  1) dopuszcza siC przebudowC dróg wojewódzkich 

odpowiednio do parametrów klasy technicznej G i Z, 
zmianC układu skrzycowaM, budowC dróg 
serwisowych, korekty przebiegu, dopuszcza siC 
odstCpstwa od warunków dotycz>cych odstCpów 
miCdzy skrzycowaniami zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

  2) ustala siC zapewnienie dojazdu do terenów 
przeznaczonych pod now> zabudowC z dróg klas 
KDL, KDD, dopuszcza siC zapewnienie dojazdu 
poprzez układ dróg wewnCtrznych i poł>czeM 
komunikacyjnych z terenami s>siednimiś 

  3) dopuszcza siC realizacjC miejsc postojowych na 
wydzielonych pasach na warunkach zarz>dcy drogiś 

  4) ustala siC dominantC ruchu pieszego na terenie 
centrum wsi DrwCczno i Klusajny, warunki techniczne 
i organizacjC ruchu okreWlaj> zarz>dcy drógś 

  5) dopuszcza siC wytyczenie i usytuowanie dróg 
publicznych, wewnCtrznych, serwisowych, ci>gów 
pieszych, tras rowerowych, obiektów układu 
komunikacyjnego na terenie objCtym planemś 

  6) dla nowej zabudowy oraz zabudowy podlegaj>cej 
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 
ucytkowania obiektów ustala siC obowi>zek 
zapewnienia miejsc postojowych w iloWciachŚ 
a) dla obiektów usług, produkcji - minimum 2 miejsca 

postojowe na 100 m² powierzchni ucytkowej 
budynków, nie mniej nic 1 stanowiska na jeden 
obiekt usługowy, 

b) dla funkcji mieszkaniowej - minimum 1 miejsce 
postojowe na jedno mieszkanie, 

c) dla funkcji usług zamieszkania zbiorowego, 
pensjonatów-nie mniej nic 1 miejsce postojowe na 
2 pokoje goWcinne, 

d) dla gastronomii - minimum 10 miejsc 
parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych, 

e) dla terenów rekreacji i sportu - minimum 10 miejsc 
na 100 ucytkowników. 

  7) szerokoWci minimalne Wciecek rowerowych - 1,5 m dla 
Wciecki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla Wciecki 
dwukierunkowejś dopuszcza siC odstCpstwa zgodnie 
z przepisami odrCbnymi i warunkami 
zagospodarowania terenu; 

  8) minimalne szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg wewnCtrznych i serwisowych - 6 m, dróg 
publicznych 12 mś dopuszcza siC odstCpstwa 
wynikaj>ce ze stanu zagospodarowania terenu, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi i warunkami 
zarz>dcy drogiś 

  9) ustala siC obowi>zek zapewnienia dojazdu do 
terenów rolnych lub leWnych połoconych poza 
granicami terenów okreWlonych liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

10) utrzymuje siC istniej>ce zjazdy na drogi publiczneś 
11) utrzymuje siC istniej>ce drogi dojazdowe do 

zabudowaM kolonijnych i innych obiektów i urz>dzeM, 
przebiegaj>ce po terenach prywatnych z istniej>cymi 
zjazdami na drogi publiczne; 

12) dopuszcza siC przebudowy, rozbudowy, remonty, 
budowC dróg, zmiany układów komunikacyjnych, 
lokalizacjC i budowC skrzycowaM, wprowadzenie 
zmiany kategorii, klas i parametrów dróg zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

13) warunki powi>zaM układu komunikacyjnego na 
terenie objCtym planem z układem zewnCtrznym 
okreWlaj> zarz>dcy drógś 

14) warunki powi>zaM układu komunikacyjnego na 
terenie objCtym planem okreWlaj> zarz>dcy drógś 

 

15) przy modernizacji, rozbudowie i budowie nowych 
dróg ci>gów jezdnych i pieszych nalecy przewidzieć 
pasy techniczne dla sieci uzbrojenia terenu, urz>dzeM 
technicznych, linii energetycznych Wredniego 
i niskiego napiCcia oraz oWwietlenia ulicznego; 

16) ustala siC obowi>zek zapewnienia dojazdu i dostCpu 
do terenów dla jednostek ratowniczo-gaWniczych 
i innych słucb zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

17) ustala siC obowi>zek zapewnienia operatorom sieci 
technicznych dostCpu i dojazdu do obiektów 
i urz>dzeM technicznych. 

 
§ 17. Ustalenia dotycz>ce zasad uzbrojenia terenuŚ 

  1) ustala siC obowi>zek uzgadniania z Szefostwem 
Infrastruktury Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
lokalizacji i budowy wszelkich obiektów o wysokoWci 
powycej 50 m npt, elektrowni wiatrowych, ruroci>gów 
gazowych powycej DN-500, napowietrznych linii 
energetycznych powycej 110 kV, masztów, anten 
i stacji bazowych telefonii komórkowejś 

  2) ustala siC obowi>zek uzgadniania z UrzCdem 
Lotnictwa Cywilnego lokalizacji i eksploatacji 
obiektów o wysokoWci równej i wiCkszej nic 100 m 
nad poziomem terenu ze wzglCdu na zapewnienie 
warunków bezpieczeMstwa ruchu statków 
powietrznych; 

  3) w zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 
a) budowC sieci wodoci>gowych w zalecnoWci od 

potrzeb, 
b) dopuszcza siC budowC nowych ujCć wody 

i hydroforni, 
c) dla terenów nie objCtych systemem wodoci>gów 

i terenów o zabudowie rozproszonej do czasu 
realizacji sieci wodoci>gowej, dopuszcza siC 
indywidualne zaopatrzenie w wodC zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

  4) w zakresie odprowadzania i oczyszczania Wcieków 
ustala siCŚ 
a) budowC kanalizacji sanitarnej na terenie objCtym 

planem zgodnie z potrzebami, 
b) dopuszcza siC budowC i rozbudowC oczyszczalni 

Wcieków, 
c) odprowadzanie Wcieków docelowo do kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni Wcieków, do czasu 
wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza siC 
na okres tymczasowy stosowanie szczelnych 
zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni 
Wcieków, 

d) dla terenów nie objCtych systemem kanalizacji 
sanitarnej do czasu realizacji tej sieci, dopuszcza 
siC gromadzenie Wcieków w szczelnych 
zbiornikach pod warunkiem zapewnienia ich 
wywozu i utylizacji stosownie do odrCbnych 
przepisów, 

e) ustala siC obowi>zek oczyszczania Wcieków i wód 
z powierzchni utwardzonych, placów, tras 
komunikacyjnych z zanieczyszczeM, zawiesin 
i substancji ropopochodnych w granicach 
własnych lokalizacji, 

f) ustala siC obowi>zek podczyszczania Wcieków 
przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, 
jeceli parametry tych Wcieków mog> zakłócić 
funkcjonowanie oczyszczalni Wcieków, 

g) dopuszcza siC budowC nowych pompowni 
kanalizacyjnych i sieci kanalizacji, 

h) w przypadku braku mocliwoWci odprowadzenia 
Wcieków do kanalizacji ustala siC mocliwoWć 
utylizacji Wcieków w oczyszczalniach lokalnych lub 
grupowych, 
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i) obowi>zuje zakaz odprowadzania Wcieków 
bytowych oraz technologicznych do wód 
powierzchniowych i gleby; 

  5) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
siCŚ 
a) obowi>zek podczyszczania wód z terenów 

komunikacji i  parkingów z substancji 
ropopochodnych, 

b) Wcieki opadowe z miejsc parkingowych nalecy 
odprowadzać do odbiorników po oczyszczeniu 
z osadów i zanieczyszczeM, 

c) dopuszcza siC budowC i rozbudowC sieci 
kanalizacji deszczowej, 

d) odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanych kolektorów deszczowych, 

e) zakaz zmiany naturalnego spływu wód 
opadowych w celu kierowania ich na teren 
s>siedniej własnoWci oraz takiego kształtowania 
działki, które spowoduje odprowadzanie wód 
opadowych bezpoWrednio do wód 
powierzchniowych, 

f) dopuszcza siC zagospodarowanie wód 
opadowych na terenie nieruchomoWci, 

g) mocliwoWć odprowadzenia wód opadowych do 
wód powierzchniowych na warunkach i w 
uzgodnieniu z właWcicielem lub zarz>dc> wód 
powierzchniowych; 

  6) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala siCŚ 
a) zasadC wywozu odpadów stałych z obszaru 

objCtego planem sposobem zorganizowanym na 
wyznaczony dla tych potrzeb teren składowania 
odpadów, 

b) obowi>zek wyposacenia posesji w urz>dzenia 
i miejsca umocliwiaj>ce segregacjC odpadów, 

c) usuwanie odpadów i substancji niebezpiecznych 
zgodnie z obowi>zuj>cym programem gospodarki 
odpadami; 

  7) w zakresie zaopatrzenia w energiC ciepln> ustala siCŚ 
a) jako preferowane zaopatrzenie w ciepło ustala siC 

indywidualne systemy oparte na nieuci>cliwych 
dla otoczenia aródła energiiŚ gaz, energiC 
elektryczn>, drewno, olej opałowy o niskiej 
zawartoWci siarki, odnawialne aródła energii, 
energiC słoneczn>, zasoby energii geotermalnej, 
geotermicznej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) jako uzupełniaj>ce aródło ciepła ustala siC system 
centralnego ogrzewania zasilany z kotłowni 
lokalnych wykorzystuj>cych nieuci>cliwe dla 
otoczenia aródła energii, 

c) dopuszcza siC budowC sieci ciepłowniczej, 
wCzłów ciepłowniczych i zasilanie obiektów 
w energiC ciepln> z zewnCtrznych sieci 
ciepłowniczychś 

  8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ 
a) zasilenie z sieci gazowej odbiorników gazowych 

zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi 
ustalonymi z zarz>dc> sieci gazowej, 

b) wykorzystanie gazu propan-butan butlowego i w 
zbiornikach do celów gospodarczych 
i zaopatrzenia w energiC ciepln>, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC i budowC obiektów 
sprzedacy i dystrybucji gazu na terenie objCtym 
planem zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

d) dopuszcza siC budowC sieci gazowych 
magistralnych, rozdzielczych, przył>czy 
gazowych, stacji redukcyjnych, innych obiektów 
towarzysz>cych i urz>dzeM na terenie objCtym 
planem zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 

  9) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala 
siCŚ 
a) zachowanie istniej>cych napowietrznych linii 

energetycznych Wredniego napiCcia SN 15kV 
i niskich napiCć nN 0,4 kV, 

b) zachowanie istniej>cych stacji rozdzielczych 
i transformatorowych i transformatorowo-
rozdzielczych, 

c) rozbudowa systemu zaopatrzenia w energiC 
elektryczn> polegać bCdzie na rehabilitacji, 
odbudowie, przebudowie, modernizacji 
istniej>cych oraz budowie nowych linii 
energetycznych, a takce na rehabilitacji, 
odbudowie, przebudowie, modernizacji, wymianie 
istniej>cych oraz budowie nowych stacji 
transformatorowych, rozdzielczych 
i transformatorowo-rozdzielczych, 

d) dopuszcza siC stosowanie linii 
elektroenergetycznych napowietrznych na 
podbudowie słupowej oraz stacji w wykonaniu 
słupowym, 

e) dopuszcza siC stosowanie linii 
elektroenergetycznych kablowych oraz stacji 
wnCtrzowych, 

f) dopuszcza siC zblicenia i skrzycowania z liniami 
energetycznymi zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

g) na terenach objCtych planem dopuszcza siC 
lokalizacjC linii elektroenergetycznych, stacji 
transformatorowych, rozdzielczych 
i transformatorowo-rozdzielczych na warunkach 
okreWlonych przez właWciwego operatora systemu 
elektroenergetycznego lub inne upowacnione 
osoby, 

h) podł>czenie obiektów i budynków do sieci 
elektroenergetycznej właWciwego operatora 
energetycznego bCdzie siC odbywać zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, 

i) dopuszcza siC budowC elektrowni wiatrowych na 
terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R zgodnie z przepisami odrCbnymi, 
lokalizacjC i parametry obiektów elektrowni 
wiatrowych nalecy ustalać zgodnie z warunkami 
okreWlonymi w ustawach dotycz>cych ochrony 
Wrodowiska oraz w przepisach odrCbnych 
dotycz>cych obszarów chronionych, 

j) dopuszcza siC budowC lokalnych, rozproszonych 
aródeł wytwarzania energii elektrycznej, 
lokalizacje generatorów i urz>dzeM 
pr>dotwórczych w tym opartych o aródła 
odnawialne, energiC słoneczn>, wiatru, zasoby 
geotermalne, geotermiczne, zasoby wodne, 
zasoby biomasy zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

k) szczegółowe projekty zagospodarowania 
poszczególnych terenów powinny przewidywać 
rezerwacjC miejsc i terenu dla lokalizacji 
infrastruktury elektroenergetycznej i oWwietlenia 
terenu, 

l) zapewnienie prowadzenia eksploatacji obiektów 
i linii energetycznych z mocliwoWci> dojazdu 
ciCckim sprzCtem, 

m) dopuszcza siC prowadzenie sieci energetycznych 
kablowych i napowietrznych równolegle do 
ci>gów komunikacyjnych i w pasach technicznych 
dla sieci uzbrojenia terenu, 

n) dopuszcza siC wydzielenie nieruchomoWci dla 
obiektów energetyki zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

o) dopuszcza siC lokalizacje obiektów kubaturowych 
energetyki (np. stacji transformatorowych) 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 
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p) nie ustala siC parametrów kształtowania 
zabudowy dla obiektów energetykiś 

10) w zakresie telekomunikacji ustala siCŚ 
a) dopuszcza siC lokalizacje sieci, urz>dzeM 

i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 
podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne, 

c) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z istniej>cymi obiektami i  urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować 
i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, normami i warunkami przebudowy. 

 
Rozdział 8 

Ustalenia dotycz>ce tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 

terenów 
 

§ 18. 1. Dopuszcza siC tymczasowe 
zagospodarowanie i ucytkowanie terenów dla 
działalnoWci rolniczej i leWnej. 
 

2. Nie wyznacza siC terminu tymczasowego 
wykorzystania terenów. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej 
 

§ 19. 1. Dopuszcza siC dokonanie rehabilitacji, 
rewitalizacji zabudowy i infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
2. Planowane działania mog> obejmować 

rehabilitacjC istniej>cych obiektów, modernizacjC lub 
budowC dróg, placów, parkingów, chodników, oWwietlenia 
ulicznego, obiektów usługowych, budynków, sieci 
infrastruktury technicznej, sanitarnej, wodoci>gowej, 
gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, 
zaopatrzenia w energiC. 

 
3. Zasady ochrony obszarów okreWlono w § 10 planu. 
 
4. Zasady modernizacji i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej ustala rozdział 
7 planu. 

 
5. Parametry dotycz>ce zabudowy oraz zasady 

zagospodarowania terenów ustalono w dziale II planu 
w opisie wyznaczonych terenów. 
 

ŹZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia 

terenów i zasad ich zagospodarowania 
 

§ 20. Karta terenu nr 1.MN.1, 1.MN.2 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej centrum wsi DrwCczno oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1.MN.1, 1.MN.2; 

  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

  3) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siC 
realizacjC funkcji usług nieuci>cliwych, lokalizacjC 
obiektów usługowych, małej architektury, obiektów 

i urz>dzeM sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury 
technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać rozbiórce, wymianie, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i zmianom sposobu ucytkowania 
budynków i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
remonty istniej>cych obiektów zabudowy zagrodowejś 

  3) dopuszcza siC lokalizacjC nowych obiektów, budowli 
i urz>dzeM rolniczychś 

  4) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  5) funkcjC usługow>, działalnoWci gospodarcze, mocna 
realizować z zachowaniem zasad ograniczenia 
uci>cliwoWci w lokalach wbudowanych, dobudowanych 
lub w samodzielnych obiektach budowlanych; 

  6) dopuszcza siC wytyczenie układów komunikacyjnych, 
ci>gów pieszych, zagospodarowanie zbiornika wodnego 
i otoczenia dla funkcji zieleni urz>dzonej i rekreacji. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie ograniczenia uci>cliwoWci 

w tym zakaz przekraczania dopuszczalnych 
poziomów natCcenia hałasu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) teren nie jest objCty ochron> archeologiczn>ś 
  3) teren znajduje siC w strefie ochrony wartoWci 

kulturowych historycznego załocenia ruralistycznego, 
obowi>zuj> zasady ochrony ustalone w § 13. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu 

i przepisami odrCbnymiś 
  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki - do 50 %; 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome 

wielospadowe o k>cie nachylenia połaci dachowych 
30 do 45 stopni; 

  5) dopuszcza siC zabudowC budynkami 
wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  6) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
jednospadowych; 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 9 m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

  9) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5 m; 

10) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 
lukarn, ganków. 

 
5. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
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  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 
terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki -    

25,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki -          

800 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 70-90 stopni, spełniać wymogi 
ustaleM planu dla tego terenu oraz przepisów 
odrCbnych. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC – z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników na nieczystoWci 
i systemów oczyszczania Wcieków i wód opadowychś 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16 pkt 3ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznych, ustala siC 
zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej oraz zapewnienie dojazdu z dróg 
nicszych klas KDD, KDL; 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej stanowi>cej 

podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 20 %. 
 

§ 21. Karta terenu nr 1.MN.3 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wsi Klusajny oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1.MN.3; 

  2) ustala siC jako przeznaczenie podstawowe terenu 
lokalizacjC zespołów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - realizacja funkcji 
usług, lokalizacja obiektów i urz>dzeM sieci uzbrojenia 
terenu i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 

przebudowie, remontom, rozbiórce, adaptacjom 
i zmianom sposobu ucytkowania budynków 
i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 

przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC nadbudowC zespołu budynków 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  3) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymiś 
  4) funkcjC usługow>, działalnoWci gospodarcze mocna 

realizować z zachowaniem zasad ograniczenia 
uci>cliwoWci w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie ograniczenia uci>cliwoWci 

i dopuszczalnych norm hałasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami 
odrCbnymi; 

  2) teren nie jest objCty ochron> konserwatorsk> 
i archeologiczn>. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu 

i przepisami odrCbnymiś 
  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki - do 40 %; 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome, dwu lub 

wielospadowe o k>cie nachylenia połaci dachowych 
25 do 45 stopni; 

  5) w obiektach gospodarczych, obiektach na granicy 
działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
jednospadowych; 

  6) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 11 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  7) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

  8) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy - 5 m. 

 
5. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 25,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działek - 900 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 70 -90 stopni. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
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nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) miejsca parkingowe - lokalizacja miejsc parkingowych 
na terenie objCtym planem lub przestrzeni publicznej 
zgodnie z ustaleniami § 16 pkt 3ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznych, dopuszcza 
siC poł>czenia komunikacyjne z terenami s>siednimi. 

 
8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 20 %. 
 

§ 22. Karta terenu nr 1.MNU.1 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z funkcj> usług oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1.MNU.1; 

  2) przeznaczenie podstawowe terenu - lokalizacja 
obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejś 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
usługowych, małej architektury, obiektów i urz>dzeM 
sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbiórce, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i zmianom sposobu ucytkowania budynków 
i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
remonty istniej>cych obiektów zabudowy zagrodowejś 

  3) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  4) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z w lokalach wbudowanych, dobudowanych 
lub w samodzielnych obiektach budowlanych 
z zachowaniem zasad ograniczenia uci>cliwoWciś 

  5) powierzchnia przeznaczona dla funkcji usługowych 
moce przekroczyć 50 % powierzchni budynku; 

  6) dopuszcza siC wytyczenie ci>gów pieszych i pieszo - 
jezdnych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie ograniczenia uci>cliwoWci 

i zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów 
natCcenia hałasu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) teren znajduje siC w strefie ochrony wartoWci 
kulturowych historycznego załocenia ruralistycznego, 
obowi>zuj> zasady ochrony ustalone w § 13. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 40 %; 

 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 

lukarn, gankówś 
  6) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  7) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
o nachyleniu połaci do 15 stopniś 

  8) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 9 m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5 m. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu 

w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali. 
 

7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 20,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 800 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 75-90 stopni. 

 
8. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieci; 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznych, ustala siC 
zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej oraz zapewnienie dojazdu z dróg 
nicszych klas KDD, KDLś 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
9. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 
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§ 23. Karta terenu nr 1.MNU 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej z funkcj> 
usług oznaczone na rysunku planu symbolem 
1.MNU; 

  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami małej 
architektury, obiektami i  urz>dzeniami sieci 
uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
budowlanych i urz>dzeM technicznych funkcji usług. 

 
2. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbiórce, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i  zmianom sposobu ucytkowania 
budynków i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  3) dopuszcza siC lokalizacje funkcji obsługi pojazdów, 
myjni pojazdów, składu, magazynu z zachowaniem 
ograniczenia uci>cliwoWci i  zapewnieniem 
oczyszczenia Wcieków i wód opadowych zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

  4) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z  w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych, powierzchnia lokali usługowych moce 
przekroczyć 50 % powierzchni budynku. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 50 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 

lukarn, gankówś 
  6) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  7) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
o nachyleniu połaci do 15 stopniś 

  8) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 11 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5m. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu 

w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali. 
 

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1000 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej; 
  4) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego 70-90 stopni. 
 

6. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś ustala siC 
ograniczenie zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz 
zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klasś 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, ucytkowania: 
  - dopuszcza siC  ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

bez ustalania terminu. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z   
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 
 

§ 24. Karta terenu nr 1.MNU.2, 1.MNU.3 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1.MNU.2, 1.MNU.3; 

  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
usługowych, małej architektury, obiektów i urz>dzeM 
sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbiórce, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i zmianom sposobu ucytkowania budynków 
i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego terenu; 

  2) powierzchnia lokali usługowych moce przekroczyć 50 % 
powierzchni budynku; 
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  3) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  4) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z zachowaniem zasad ograniczenia 
uci>cliwoWci w  lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 40 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopni; 
  5) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  6) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 
lukarn, gankówś 

  7) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
o nachyleniu połaci do 15 stopniś 

  8) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 9 m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5 m. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału nieruchomoWci 

na działki budowlane funkcji podstawowejŚ 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1200 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 75-90 stopni. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

 

  7) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś dopuszcza 
siC poł>czenia komunikacyjne z terenami s>siednimi. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce sposobów i  terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza  siC ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

bez ustalania terminu. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej stanowi>cej 
podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 25. Karta terenu nr 1.MNU.4 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1.MNU.4; 

  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
usługowych, obiektów i urz>dzeM sieci uzbrojenia 
terenu i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 

przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i  
zmianom sposobu ucytkowania budynków i  
pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  3) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z zachowaniem zasad ograniczenia 
uci>cliwoWci w  lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 30 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 

ryzalitów, lukarn, gankówś 
  6) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  7) w obiektach funkcji usług, wiat, na granicy działek, 
dopuszcza siC stosowanie dachów o nachyleniu 
połaci do 15 stopniś 

  8) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 11 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 
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  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy garacy, wiat - 5 m. 
 

4. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów wtórnych terenu 

w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali. 
 

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1500 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 75-90 stopni. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w  wodC – z  sieci wodoci>gowej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) w zabudowie zagrodowej obowi>zuje stosowanie 
szczelnych płyt na obornik i szczelnych zbiorników na 
gnojowicCś 

  6) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  7) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  8) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  9) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś dopuszcza 
siC poł>czenia komunikacyjne z terenami s>siednimi. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza siC ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

bez ustalania terminu. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 26. Karta terenu nr 1.MNU.5 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z funkcj> usług oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1.MNU.5; 

  2) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
usługowych, obiektów i urz>dzeM sieci uzbrojenia 
terenu i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbiórce, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i  zmianom sposobu ucytkowania 
budynków i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  3) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z  w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych z  zachowaniem ograniczenia 
uci>cliwoWci. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 35 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 

ryzalitów, lukarn, gankówś 
  6) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 11 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) w obiektach funkcji usług, na granicy działek, 
dopuszcza siC stosowanie dachów o nachyleniu 
połaci do 15 stopniś 

  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5 m. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1200 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 75-90 stopni. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
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  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 
z warunkami zarz>dcy sieciś 

  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 
publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 

  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w  energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i  lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16; 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś do czasu 
przebudowy drogi wojewódzkiej utrzymuje siC 
istniej>ce zjazdyś dla nowej zabudowy ustala siC 
ograniczenie liczby i czCstoWci zjazdów z drogi 
wojewódzkiej oraz zapewnienie dojazdu z dróg 
nicszych klas. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza siC ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

bez ustalania terminu. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 27. Karta terenu nr 1.MNU.6 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

 
  1) ustala siC tereny zabudowy usługowej z funkcj> 

mieszkaniow> oznaczone na rysunku symbolem 
1.MNU.6; 

 
  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów 

usługowych, obiektów i urz>dzeM sieci uzbrojenia 
terenu i infrastruktury technicznej; 

 
  3) przeznaczenie dopuszczalne - realizacja funkcji 

mieszkaniowej. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
  1) dopuszcza siC realizacjC usług obsługi i naprawy 

pojazdów samochodowych, obsługi podrócnych, 
salonu sprzedacyś 

  2) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 
przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom i 
zmianom sposobu ucytkowania budynków i 
 pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  3) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  4) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z  w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych z zachowaniem ograniczenia 
uci>cliwoWci. 

 

3. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 50 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 

lukarn, gankówś 
  6) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 11 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) w obiektach funkcji usług, na granicy działek, 
dopuszcza siC stosowanie dachów o nachyleniu 
połaci do 15 stopniś 

  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy garacy, wiat - 5 m. 
 

4. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki budowlaneŚ 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 35,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1500 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 75-90 stopni. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych z obowi>zkiem 
oczyszczenia wód z powierzchni utwardzonych - na 
terenie działkiś 

  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 
indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem zgodnie z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś ustala siC 
zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej oraz zapewnienie dojazdu z dróg 
nicszych klasś dopuszcza siC poł>czenia 
komunikacyjne z terenami s>siednimi. 
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7. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 28. Karta terenu nr 1.MNU.7,8,12 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z funkcj> usług oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1.MNU.7,8,12; 

  2) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
usługowych, obiektów i urz>dzeM sieci uzbrojenia 
terenu i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 

przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom 
i zmianom sposobu ucytkowania budynków 
i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi; 

  3) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych z zachowaniem ograniczenia 
uci>cliwoWci. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 35 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC stosowanie dachów naczółkowych, 

lukarn, gankówś 
  6) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 9 m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) w obiektach funkcji usług, na granicy działek, 
dopuszcza siC stosowanie dachów o nachyleniu 
połaci do 15 stopniś 

  9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

10) maksymalna wysokoWć zabudowy garacy - 5 m. 
 

4. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 

  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 35,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1000 mkw; 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 75-90 stopni. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działkiś 
  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem zgodnie z ustaleniami § 16; 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznych 
i wewnCtrznychś ustala siC zakaz lokalizacji nowych 
zjazdów z drogi wojewódzkiej KDG oraz zapewnienie 
dojazdu z dróg nicszych klasś obowi>zuje 
ograniczenie liczby zjazdów z drogi KDZ; 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza siC ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

bez ustalania terminu. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 29. Karta terenu nr 1.MNU.9 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1.MNU.9; 

  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami małej 
architektury, obiektami i  urz>dzeniami sieci 
uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
funkcji usług. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> 

i zagrodow>ś 
  2) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbiórce, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i zmianom sposobu ucytkowania 
budynków i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 
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  3) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  4) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych; 

  5) dopuszcza siC lokalizacje ujCć wody, obiektów 
i urz>dzeM zaopatrzenia w wodCś 

  6) dopuszcza siC utrzymanie funkcji gospodarstwa 
rolnego na czCWci terenu, eksploatacjC istniej>cych 
obiektów i urz>dzeM gospodarstwa rolniczego bez 
wyznaczania terminów ucytkowaniaś 

  7) dopuszcza siC adaptacje i przebudowy obiektów 
i urz>dzeM gospodarstwa rolniczego dla funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem terenu; 

  8) dopuszcza siC wytyczenie wewnCtrznych układów 
komunikacyjnych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie ograniczenia uci>cliwoWci 

w tym zakaz przekraczania dopuszczalnych 
poziomów natCcenia hałasu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) tereny nie s> objCte formami ochrony archeologicznej 
i konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 30 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum   
50 %; 

  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 
nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 

  5) dopuszcza siC zabudowC budynkami 
wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  6) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
o nachyleniu połaci do 15 stopniś 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 9 m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

  9) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5 m. 

 
5. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów 
i lokali. 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki budowlaneŚ 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1500 mkw; 
  3) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego 75-90 stopni. 
 

7. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych 
- na terenie działkiś 

  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 
indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś obowi>zuje 
ograniczenie liczby zjazdów z drogi KDZ oraz 
zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klasś 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
8. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza siC ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

i bez ustalania terminu. 
 

9. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 30. Karta terenu nr 1.MNU.10 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej z funkcj> 
usług oznaczone na rysunku planu symbolem 
1.MNU.10; 

  2) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z  obiektami małej 
architektury, obiektami i  urz>dzeniami sieci 
uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
budowlanych funkcji usług, zabudowy techniczno-
produkcyjnej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 

przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom 
i zmianom sposobu ucytkowania budynków 
i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi; 

  3) dopuszcza siC lokalizacje funkcji obsługi pojazdów 
pod warunkiem zachowania ograniczenia uci>cliwoWci 
i zapewnienia oczyszczenia Wcieków i wód 
opadowych zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  4) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z  w lokalach wbudowanych, 
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dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych; 

  5) dopuszcza siC lokalizacje ujCć wody, stacji 
uzdatniania wody, hydroforni; 

  6) dopuszcza siC utrzymanie funkcji gospodarstwa 
rolnego na czCWci terenu, eksploatacjC istniej>cych 
obiektów i urz>dzeM gospodarstwa rolniczego bez 
wyznaczania terminów ucytkowaniaś 

  7) dopuszcza siC adaptacje i przebudowy obiektów 
i urz>dzeM gospodarstwa rolniczego dla funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem terenu; 

  8) dopuszcza siC wytyczenie wewnCtrznych układów 
komunikacyjnych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie ograniczenia uci>cliwoWci w 

 tym zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów 
natCcenia hałasu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) tereny nie s> objCte formami ochrony archeologicznej 
i konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego załocenia 

parkowego; 
  2) ustala siC ochronC wartoWciowego drzewostanu 

zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 30 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymi 

  6) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
o nachyleniu połaci do 15 stopniś 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 12 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

  9) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat - 5 m. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu 

w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali. 
 

7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 
nieruchomoWci na działki budowlaneŚ 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1500 mkw; 
  3) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego 75-90 stopni. 
 

8. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

  5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych 
- na terenie działkiś 

  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 
indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
9. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza siC ucytkowanie rolnicze nieruchomoWci 

i bez ustalania terminu. 
 

10. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 31. Karta terenu nr 1.MNU.11 
 
1. Przeznaczenie terenu: 

  1) ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1.MNU.11; 

  2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami 
i urz>dzeniami sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury 
technicznej; 

  3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 
funkcji usług. 

 
2. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego: 
  1) zabudowa moce podlegać rozbiórce, wymianie, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i zmianom sposobu ucytkowania 
budynków i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC zabudowC budynkami wolnostoj>cymi, 
dobudowanymi, zespołem budynkówś 

  3) funkcje usługowe i działalnoWć gospodarcz> mocna 
realizować z w lokalach wbudowanych, 
dobudowanych lub w samodzielnych obiektach 
budowlanych; 

  4) dopuszcza siC utrzymanie funkcji gospodarstwa 
rolnego na czCWci terenu, eksploatacjC istniej>cych 
obiektów i urz>dzeM gospodarstwa rolniczego bez 
wyznaczania terminów ucytkowaniaś 
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  5) dopuszcza siC adaptacje i przebudowy obiektów 
i urz>dzeM gospodarstwa rolniczego dla funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem terenu; 

  6) dopuszcza siC wytyczenie wewnCtrznych układów 
komunikacyjnych. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie ograniczenia uci>cliwoWci w  

tym zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów 
natCcenia hałasu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) tereny nie s> objCte formami ochrony archeologicznej 
i konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

w nawi>zaniu do zabudowy istniej>cej, zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi; 

  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - do 30 %; 

  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k>cie 

nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopniś 
  5) dopuszcza siC zabudowC budynkami 

wieloczłonowymi z kalenicami na rócnych 
wysokoWciach, krzycuj>cymi siC pod k>tem prostym 
lub/i równoległymiś 

  6) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług, 
na granicy działek dopuszcza siC stosowanie dachów 
o nachyleniu połaci do 15 stopniś 

  7) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 9 m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  8) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

  9) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy - 1 kondygnacja, 5 m. 

 
5. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu 

w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali. 
 

6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane funkcji 
podstawowej: 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 30,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 1200 mkw; 
  3) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego 75-90 stopni. 
 

7. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i systemów oczyszczania Wcieków i wód 
opadowych; 

 

  5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych 
- na terenie działkiś 

  6) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 
indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  7) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  8) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś obowi>zuje 
ograniczenie liczby zjazdów z drogi KDZ oraz 
zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klasś 

  9) dopuszcza siC poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
8. Ustalenia dotycz>ce sposobów i  terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 

 
9. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z 
 art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 32. Karta terenu nr 1.RMN 
 
1. Ustala siC tereny zabudowy zagrodowej oznaczone 

na rysunku planu symbolem 1.RMN. 
 
2. Przeznaczenie terenów - tereny ucytkowane 

rolniczo, tereny zabudowy zagrodowej z budynkami 
mieszkalnymi, inwentarskimi, garacowymi, 
gospodarczymi wraz z  budowlami rolniczymi, 
urz>dzeniami budowlanymi, mał> architektur>, obiektami 
i urz>dzeniami infrastruktury technicznej, komunikacji, 
sieci uzbrojenia terenu. 

 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu 
terenówŚ 
  1) dopuszcza siC lokalizacjC budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, mieszkalno-pensjonatowych, 
agroturystycznych; 

  2) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów usługowych 
i urz>dzeM zwi>zanych z działalnoWci> usługow>, 
urz>dzeM turystycznych, obiektów sportu i rekreacji 
z zachowaniem ucytkowania rolniczego terenów 
i uci>cliwoWci mieszcz>cej siC w granicach własnoWciś 

  3) dopuszcza siC zabudowC na granicy działki zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
4. Istniej>ca zabudowa moce podlegać wymianie, 

remontom, nadbudowie, rozbudowie i przebudowie oraz 
zmianie sposobu ucytkowania budynków i pomieszczeM 
pod warunkiem utrzymania przeznaczenia 
dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2 i ust. 3. 

 
5. Miejsca parkingowe w iloWciach okreWlonych w § 16 

nalecy zlokalizować w obrCbie własnoWci, na której 
przewiduje siC inwestycjC. 

 
6. Do czasu realizacji komunalnych urz>dzeM 

zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 
przewiduje siC indywidualne ujCcia wody oraz urz>dzenia 
do gromadzenia Wcieków sanitarnych z zapewnieniem ich 
usuwania i oczyszczania, stosownie do odrCbnych 
przepisów. 
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7. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy 
zagrodowej: 
  1) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 

i przepisami odrCbnymiś 
  2) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki - 30 %; 
  3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki - 40 %; 
  4) maksymalna wysokoWć zabudowy obiektów 

gospodarczych, inwentarskich - 11 mś dopuszcza siC 
poddasze ucytkowe; 

  5) dachy strome, dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 
20 do 45 stopniś dopuszcza siC stosowanie dachów 
jednospadowych w obiektach dobudowanych, 
budynkach garacy, budynkach inwentarskich 
w zabudowie na granicy działkiś 

  6) maksymalna wysokoWć budowli rolniczych, silosów, 
urz>dzeM technicznych - 20 m; 

  7) w obrCbie siedlisk rolniczych dopuszcza siC 
lokalizacje budynków inwentarskich o wielkoWci 
obsady zwierz>t do 60 DJP. 

 
8. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych i obiektów usługowychŚ 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu; na terenach obszaru chronionego krajobrazu 
i rezerwatu bobrów zakazy w lokalizacji zabudowy 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
okreWlaj> przepisy odrCbneś 

  2) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki - 50 %; 

  3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki - 30 %; 

  4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 10 m, 
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
ucytkoweś 

  5) dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe 
o minimalnym k>cie nachylenia połaci 30 stopniś 
dopuszcza siC budowC wykuszy, ryzalitów, lukarn, 
dachów naczółkowychś 

  6) dopuszcza siC stosowanie dachów jednospadowych 
w obiektach dobudowanych, w zabudowie na granicy 
działki. 

 
9. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC podział nieruchomoWci na działki 

zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
  2) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu zgodnie 

z ustalon> własnoWci> obiektówś 
  3) wszystkie wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> 

mieć zapewniony dostCp do drogi publicznej, 
zachować k>t połocenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego 70-90 stopni, spełniać wymogi 
ustaleM planu dla tego terenu oraz przepisów 
odrCbnych. 

 
10. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) nakaz stosowania szczelnych płyt na obornik 
i szczelnych zbiorników na gnojowicC w obiektach 
inwentarskich. 

 
11. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

  1) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 
z warunkami zarz>dcy sieciś 

  2) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej publicznej 
zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 

  3) zaopatrzenie w energiC ciepln> - dopuszcza siC 
stosowanie indywidualnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energii; 

  4) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś dopuszcza 
siC poł>czenia komunikacyjne z terenami s>siednimi, 
wytyczenie ci>gów pieszo-jezdnych. 

 
12. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 20 %. 

 
§ 33. Karta terenu nr 1.RM 
 
1. Ustala siC tereny zabudowy zagrodowej, 

oznaczone na rysunku symbolem 1.RM. 
 
2. Przeznaczenie podstawowe - tereny ucytkowane 

rolniczo, zabudowy zagrodowej z budynkami 
inwentarskimi, garacowymi, składowymi, gospodarczymi, 
budowlami rolniczymi, urz>dzeniami budowlanymi, mał> 
architektur>, obiektami i urz>dzeniami infrastruktury 
technicznej i sieci uzbrojenia terenu. 
 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu 
terenówŚ 
  1) lokalizacja budynków mieszkalnych, mieszkalno - 

pensjonatowych, agroturystycznych; 
  2) dopuszcza siC obiekty i urz>dzenia turystyczne, 

rekreacji, sportu, wypoczynku, przetwarzania produktów 
rolnych, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
składów, magazynów, zwi>zane z działalnoWci> 
usługow> i gospodarcz> w ramach gospodarstwa 
rolnego, z utrzymaniem ucytkowania rolniczego terenuś 

  3) lokalizacja placów postojowych, obiektów gospodarki 
leWnej, przetwórstwa drzewnego, dystrybucji 
produktów rolnych i leWnychś 

  4) dopuszcza siC zabudowC na granicy działki. 
 

4. Istniej>ca zabudowa moce podlegać wymianie, 
remontom, nadbudowie, rozbudowie i przebudowie oraz 
zmianie sposobu ucytkowania budynków i pomieszczeM 
pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu 
wymienionego w ust. 2 i ust. 3. 

 
5. Miejsca postojowe w iloWciach okreWlonych w § 16 

nalecy zlokalizować w obrCbie własnoWci, na której 
przewiduje siC inwestycjC. 

 
6. Do czasu realizacji komunalnych urz>dzeM 

zaopatrzenia w  wodC i  odprowadzenia Wcieków 
przewiduje siC indywidualne ujCcia wody oraz urz>dzenia 
do gromadzenia Wcieków sanitarnych z zapewnieniem ich 
usuwania i oczyszczania, stosownie do odrCbnych 
przepisów. 

 
7. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i  zagospodarowania terenu dla zabudowy 
zagrodowej: 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od linii skarpy 

rzeki DrwCca WarmiMska, zgodnie z warunkami 
zarz>dcy ciekuś 
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  2) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni terenu - 40 %; 

  3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni terenu - 40 %; 

  4) maksymalna wysokoWć zabudowy obiektów 
gospodarczych, inwentarskich - 10 m, dopuszcza siC 
poddasze ucytkowe; 

  5) dachy strome, dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 
20 do 45 stopniś dopuszcza siC stosowanie dachów 
jednospadowych w  obiektach dobudowanych, 
budynkach garacy, budynkach inwentarskichś 

  6) maksymalna wysokoWć budowli rolniczych, silosów, 
urz>dzeM technicznych - 20 m. 

 
8. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych: 
  1) maksymalna wysokoWć zabudowy - 10 m, 2 kondygnacje 

nadziemneś dopuszcza siC poddasze ucytkoweś 
  2) dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe 

o k>cie nachylenia połaci 30 do 40 stopniś dopuszcza 
siC budowC ryzalitów, lukarn, dachów naczółkowych. 

 
9. Dopuszcza siC podział nieruchomoWci zgodnie 

z przepisami odrCbnymi. 
 
10. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) obowi>zuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  2) ustala siC zakaz lokalizacji urz>dzeM wodochłonnych, 
jeWli ich zapotrzebowanie na wodC mogłoby naruszyć 
równowagC lokalnych zasobów wodnychś 

  3) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci nie moce 
przekraczać granicy własnoWciś 

  4) ustala siC nakaz stosowania szczelnych zbiorników 
na gnojowicC i płyt na obornik. 

 
11. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej publicznej 

zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

systemów grzewczych opartych na nieuci>cliwych dla 
otoczenia aródłach energiiś 

  4) obsługa komunikacyjna terenu - układ dróg 
dojazdowych na terenach rolnych, istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś obowi>zuje 
ograniczenie liczby zjazdów z drogi wojewódzkiej 
oraz zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klas. 

 
12. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 10 %. 

 
§ 34. Karta terenu nr 1.P.1 
 
1. Ustala siC tereny obiektów produkcyjnych, 

składów, usług, oznaczone na rysunku symbolem 1.P.1. 
 
2. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

techniczno-produkcyjna, magazynów, składowania 
surowców, produktów. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów 

funkcji usług, obsługi pojazdów, zabudowy zagrodowej, 

hodowli zwierz>t na czCWci terenu, funkcja mieszkaniowa 
w wydzielonych lokalach i budynkach, lokalizacja dróg, 
obiektów i urz>dzeM komunikacji, sieci uzbrojenia terenu. 

 
4. Zabudowa moce podlegać rozbiórce, wymianie, 

nadbudowie, remontom, rozbudowie, przebudowie oraz 
zmianie sposobu ucytkowania budynków pod warunkiem 
utrzymania przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2 i ust. 3. 

 
5. Miejsca postojowe iloWciach okreWlonych w § 16 

nalecy lokalizować w obrCbie własnoWci, na której 
przewiduje siC inwestycjC. 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  1) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki - 60 %; 
  2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki - 20 %; 
  3) maksymalna szerokoWć budynku musi zapewnić 

odległoWci od bocznych granic działki zgodne 
z przepisami odrCbnymi; 

  4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 15 m, 
3 kondygnacje; 

  5) maksymalna wysokoWć budowli i czCWci budowlanych 
urz>dzeM technicznych - 30 m; 

  6) dachy strome o k>cie nachylenia połaci 20 do 45 stopniś 
  7) w obiektach hal, produkcji, magazynów, 

gospodarczych, wiat dopuszcza siC dachy 
o nachyleniu połaci do 20 stopni. 

 
7. Dopuszcza scalenia nieruchomoWci zgodnie 

z przepisami odrCbnymi. 
 
8. Dopuszcza siC podziały wtórne terenu oraz 

podziały parcelacyjne w zwi>zku z wydzieleniem 
i ustaleniem własnoWci zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
9. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej publicznej 

zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 

indywidualnych systemów grzewczych opartych na 
nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach energiiś 

  4) zagospodarowanie Wcieków technologicznych i wód 
opadowych w granicach nieruchomoWciś 

  5) obsługa komunikacyjna terenów - istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznych, dróg 
serwisowych, wewnCtrznychś obowi>zuje 
ograniczenie liczby zjazdów z drogi KDG oraz 
zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klasś 

  6) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> z terenów 
s>siednich. 

 
10. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 35. Karta terenu nr 1.P.2 
 
1. Ustala siC tereny produkcji uci>cliwej w zakresie 

przetwórstwa spocywczego, obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów oznaczone na rysunku symbolem 1.P.2. 
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2. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 
techniczno-produkcyjna, lokalizacja obiektów produkcji 
spocywczej, ubojni, magazynów, składowania surowców 
i produktów, lokalizacja budowli i urz>dzeM instalacji 
przemysłowych, urz>dzeM technicznych, sieci uzbrojenia 
terenu. 
 

3. Przeznaczenie dopuszczalne - funkcja usług, 
zabudowa budynkami administracji, lokalizacja stacji 
uzdatniania wody, ujCcia wody, oczyszczalni Wcieków, 
placów postojowych, manewrowych, obiektów obsługi 
pojazdów mechanicznych. 

 
4. Miejsca postojowe w iloWciach okreWlonych w  § 16 

nalecy lokalizować na wyznaczonym terenie, przestrzeni 
publicznej i na terenach s>siednich. 

 
5. Obsługa komunikacyjna terenu - istniej>ce 

i projektowane zjazdy z drogi KDDś dopuszcza siC 
poł>czenia komunikacyjne z terenami s>siednimiś 
obowi>zuje ograniczenie liczby zjazdów z drogi KDG 
oraz zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klas. 

 
6. Istniej>ca zabudowa moce podlegać wymianie, 

nadbudowie, remontom, rozbudowie, przebudowie oraz 
zmianie sposobu ucytkowania budynków pod warunkiem 
utrzymania przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2 i ust. 3. 

 
7. Ustala siC zakaz zmiany naturalnego spływu wód 

opadowych w celu kierowania ich na teren s>siedniej 
własnoWci oraz takiego kształtowania działki, które 
spowoduje odprowadzanie wód opadowych 
bezpoWrednio do wód powierzchniowych. 

 
8. Podejmowanie działalnoWci gospodarczej wi>c>cej 

siC z wprowadzaniem substancji zanieczyszczaj>cych 
powietrze jest mocliwe wył>cznie po uzyskaniu decyzji 
o dopuszczalnej emisji, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
9. Ustala siC obowi>zek oczyszczenia wód 

opadowych i Wcieków do stanu zgodnego z przepisami 
odrCbnymi i warunkami zarz>dcy sieci. 

 
10. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  1) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki - 80 %; 
  2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki - 10 %; 
  3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 10 m, 

3 kondygnacje nadziemne; 
  4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 

nachylenia połaci od 15 do 40 stopniś 
  5) dopuszcza siC zachowanie dachów jednospadowych 

w istniej>cych budynkach, obiektach wiat, obiektach 
magazynów, produkcjiś 

  6) maksymalna wysokoWć budynków obiektów produkcji 
i magazynów - 10 m; 

  7) maksymalna wysokoWć budowli i czCWci budowlanych 
urz>dzeM technicznych - 20 m; 

  8) dopuszcza siC zabudowC na granicy działki 
z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

 
11. Dopuszcza siC dokonanie podziałów i scaleM 

nieruchomoWci zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
 
12. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
 

  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 
publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieci, 
dopuszcza siC wykorzystanie lokalnych ujCć i stacji 
uzdatniania wody; 

  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 
z warunkami zarz>dcy sieciś 

  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 
publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieci, 
wykorzystanie oczyszczalni Wcieków, szczelnych 
zbiorników na nieczystoWci i systemów separacji 
zanieczyszczeMś 

  4) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działki 
z obowi>zkiem podczyszczenia wód z substancji 
ropopochodnych i innych zanieczyszczeMś 

  5) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 
indywidualnych systemów grzewczych opartych na 
nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach energii lub 
przył>cze do sieci ciepłowniczej komunalnej. 

 
13. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 36. Karta terenu R 
 
1. Wyznacza siC tereny rolnicze, oznaczone na 

rysunku symbolem R. 
 
2. Przeznaczenie terenów - tereny rolnicze, 

ucytkowane rolniczo. 
 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

dopuszczenia w zagospodarowaniu terenówŚ 
  1) lokalizacja obiektów zabudowy zagrodowejś 
  2) lokalizacja urz>dzeM turystycznych, obiektów 

i urz>dzeM zwi>zanych z rekreacj>, turystyk> 
i wypoczynkiem, zieleni urz>dzonej, parków 
wiejskich, obiektów małej architektury z zachowaniem 
ucytkowania rolniczego terenuś 

  3) dopuszcza siC inwestycje zwi>zane z produkcj> roln> 
oraz jej obsług> i przetwórstwem płodów rolnychś 

  4) lokalizacja obiektów i  urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, uzbrojenia terenu, komunikacji, 
inwestycji liniowych zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
4. Warunkiem zlokalizowania inwestycji o których 

mowa w ust. 3 jest: 
  1) zapewnienie mocliwoWci dostCpu do drogi publicznejś 
  2) zapewnienie mocliwoWci przył>czenia inwestycji do 

sieci elektroenergetycznej. 
 

5. Na terenach obszaru chronionego krajobrazu 
i rezerwatu bobrów zakazy w lokalizacji zabudowy 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów okreWlaj> 
przepisy odrCbne. 

 
6. Istniej>ca zabudowa moce podlegać wymianie, 

remontom, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz 
zmianom sposobu ucytkowania budynków i pomieszczeM 
pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenów. 

 
7. Dopuszcza siC usytuowanie zabudowy 

w odległoWci mniejszej nic 3,0 m od granicy lub 
bezpoWrednio przy granicy działki pod warunkiem 
spełnienia wymogów okreWlonych w przepisach 
odrCbnych. 
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8. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy 
zagrodowej: 
  1) maksymalna wysokoWć zabudowy obiektów 

gospodarczych, inwentarskich - 10 m, 2 kondygnacje; 
dopuszcza siC poddasze ucytkoweś 

  2) dachy strome, dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 
20 do 45 stopniś dopuszcza siC stosowanie dachów 
jednospadowych w obiektach dobudowanych, 
budynkach garacy, budynkach inwentarskich; 

  3) maksymalna wysokoWć budowli rolniczych, silosów, 
urz>dzeM technicznych - 25 m. 

 
9. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych: 
  1) maksymalna wysokoWć zabudowy - 9 m, 2 kondyg-

nacje nadziemne, w tym poddasze ucytkoweś 
  2) dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe 

o k>cie nachylenia połaci 30 do 40 stopniś dopuszcza 
siC budowC ryzalitów, lukarn, dachów naczółkowych. 

 
10. Obsługa komunikacyjna terenów - układ dróg 

dojazdowych na terenach rolnych, istniej>ce 
i projektowane zjazdy z dróg publicznychś obowi>zuje 
ograniczenie liczby zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz 
zapewnienie dojazdu z dróg nicszych klasś dopuszcza 
siC poł>czenia komunikacyjne z terenami s>siednimi. 

 
11. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 37. Karta terenu 1.U 
 
1. Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone 

na rysunku symbolem 1.U, 1.U.1. 
 
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siC 

realizacje obiektów funkcji usługowej. 
 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siCŚ 

  1) zabudowC funkcji usług ucytecznoWci publicznej, 
handlu hurtowego i detalicznego, gastronomii; 

  2) zagospodarowanie czCWci terenu dla funkcji zbiornika 
wodnego, stawów rybnych, zieleni urz>dzonejś 

  3) lokalizacjC urz>dzeM i  obiektów dróg, placów 
postojowych, infrastruktury technicznej i sieci 
uzbrojenia terenu. 

 
4. Zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 

remontom, nadbudowie i  przebudowie oraz zmianie 
sposobu ucytkowania budynków pod warunkiem 
utrzymania przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego terenu wymienionego w ust. 2 i ust. 3. 

 
5. Ustala siC zakaz lokalizacji składów otwartych 

i wysypisk. 
 
6. Obsługa komunikacyjna terenu - istniej>ce 

i projektowane zjazdy z dróg publicznychś dopuszcza siC 
wydzielenie wewnCtrznych układów komunikacyjnych, 
drogi serwisowej i poł>czenia komunikacyjne z terenami 
s>siednimi. 

 
7. Ustala siC nastCpuj>ce parametry kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

  1) maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki - 40 %; 

  2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki - 40 %; 

  3) maksymalna wysokoWć budynków - 10 m, 
3 kondygnacje, w tym poddasze ucytkoweś 

  4) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat dla samochodów - 6 m; 

  5) dachy strome, dwuspadowe lub wielospadowe 
o k>cie nachylenia połaci 15 do 40 stopni; 

  6) dopuszcza siC dachy płaskie o nachyleniu połaci do 
15 stopni. 

 
8. Dopuszcza siC dokonanie podziałów i scaleM 

geodezyjnych terenu. 
 
9. Dopuszcza siC wydzielenie nieruchomoWci dla 

zmiany linii rozgraniczaj>cych dróg, lokalizacje obiektów 
i urz>dzeM zwi>zanych z drogami zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
10. Ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 

nieruchomoWci na działki dla funkcji podstawowejŚ 
  1) minimalna szerokoWć frontu działki - 10,0 m; 
  2) minimalna powierzchnia działki - 450 mkw; 
  3) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego 70-90 stopni; 
  4) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu 

w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali. 
 

11. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w  wodC – z  sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieci; 
  4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC stosowanie szczelnych zbiorników na 
nieczystoWci i indywidualnych lub grupowych 
systemów oczyszczania Wcieków i wód opadowychś 

  5) odprowadzanie wód opadowych na terenie działki, do 
sieci kanalizacji deszczowej; 

  6) Wcieki opadowe z miejsc postojowych i placów nalecy 
odprowadzać do odbiorników po oczyszczeniu 
z osadów i zanieczyszczeMś 

  7) zaopatrzenie w energiC ciepln>- stosowanie 
indywidualnych, lokalnych systemów grzewczych 
opartych na nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach 
energiiś dopuszcza siC przył>cza do sieci 
ciepłowniczej. 

 
12. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia, 
ucytkowaniaŚ 
  - dopuszcza  siC utrzymanie gospodarki rolnej bez 

ustalania terminu. 
 

13. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 
stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 38. Karta terenu nr 1.UDP 
 
1. Przeznaczenie terenu: 
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  1) ustala siC tereny zabudowy usługowej stacji 
dystrybucji paliw, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1.UDP; 

  2) przeznaczenie podstawowe - zabudowa stacji paliw; 
  3) przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne - 

lokalizacja budynków mieszkalnych, biur, 
magazynów, placów postojowych, obiektów 
i urz>dzeM zwi>zanych z działalnoWci> gospodarcz> 
usługowo-transportow>,, sieci uzbrojenia terenu 
i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu 
terenówŚ 
  1) istniej>ca zabudowa moce podlegać wymianie, 

rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, 
adaptacjom i zmianom sposobu ucytkowania 
budynków i pomieszczeM pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
terenu; 

  2) dopuszcza siC lokalizacje obiektów usług handlu 
hurtowego i detalicznego, gastronomii, usług 
ucytecznoWci publicznej; 

  3) dopuszcza siC realizacje zbiorników na paliwa 
silnikowe, olej opałowy, paliwa gazowe, gazy 
techniczne, układów pomp paliwowych, systemów 
przetaczania paliw zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

  4) dopuszcza siC lokalizacje obiektów myjni 
samochodów osobowych i ciCcarowych, naprawy 
i stacji obsługi pojazdówś 

  5) dopuszcza siC lokalizacje budynku zamieszkania 
zbiorowego, motelu; 

  6) wskazane jest wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 
wysokiej od strony terenów zabudowy mieszkaniowejś 
dopuszcza siC lokalizacje urz>dzonego skweru, 
zieleMca, pasów zieleni przydrocnej, zieleni 
izolacyjnej wysokiej z zachowaniem warunków 
widocznoWci w obrCbie skrzycowaniaś 

  7) parkingi mog> realizowane jako podziemne, 
spiCtrzone naziemne, otwarte na poziomie terenu, 
wbudowane w kubatury budynków. 

 
3. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego - obowi>zuje 
ograniczenie uci>cliwoWci, utrzymanie dopuszczalnych 
poziomów hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
teren nie jest objCty formami ochrony konserwatorskiej 
i archeologicznej. 

 
5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
  1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
  2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki - do 70 %; 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 

20 %; 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome 

o minimalnym k>cie nachylenia połaci dachowych 
20 stopni; 

  5) w obiektach gospodarczych, wiatach, funkcji usług 
dopuszcza siC stosowanie dachów o nachyleniu 
połaci do 20 stopniś 

  6) maksymalna wysokoWć zabudowy - do 11 m, do 
3 kondygnacji nadziemnych; 

 

  7) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 
1 kondygnacja; 

  8) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej, 
garacy, wiat dla samochodów - 8 m. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
  1) dopuszcza siC dokonanie podziału i scaleM 

nieruchomoWciś 
  2) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki - 25,0 m; 
  3) wydzielone czCWci nieruchomoWci musz> mieć 

zapewniony dostCp do drogi publicznej, zachować k>t 
połocenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego 70-90 stopni, spełniać wymogi przepisów 
odrCbnychś 

  4) dopuszcza siC dokonanie podziałów terenu 
w zwi>zku z wydzieleniem własnoWci obiektów i lokali 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
7. Ustalenia dotycz>ce systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodC - z sieci wodoci>gowej 

publicznej, zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - zgodnie 

z warunkami zarz>dcy sieciś 
  3) odprowadzenie Wcieków - do kanalizacji sanitarnej 

publicznej zgodnie z warunkami zarz>dcy sieciś 
  4) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działki 

z obowi>zkiem podczyszczenia wód z substancji 
ropopochodnych i innych zanieczyszczeMś 

  5) zaopatrzenie w energiC ciepln> - stosowanie 
indywidualnych systemów grzewczych opartych na 
nieuci>cliwych dla otoczenia aródłach energii lub 
przył>cze do sieci ciepłowniczej komunalnejś 

  6) lokalizacja miejsc postojowych na terenie objCtym 
planem lub przestrzeni publicznej zgodnie 
z ustaleniami § 16ś 

  7) obsługa komunikacyjna terenu - zjazdy z drogi 
wojewódzkiej KDGś dopuszcza siC poł>czenia 
komunikacyjne z terenami s>siednimi. 

 
8. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 39. Karta terenu ZL, ZLZ 
 
1. Wyznacza siC tereny upraw leWnych, gospodarki 

leWnej i zieleni oznaczone na rysunku jako: 
  1) istniej>ce lasy - symbolem ZL; 
  2) tereny zieleni nieurz>dzonej, zadrzewione 

i zakrzewione - symbol ZLZ. 
 

2. Przeznaczenie terenów - lasy, grunty leWne, tereny 
zadrzewione i zakrzewione objCte formami ochrony. 

 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, dopuszczenia w zagospodarowaniu 
terenówŚ 
  1) działalnoWć zwi>zana z obsług> gospodarki leWnej 

i rolnej; 
  2) lokalizacja zabudowy dla potrzeb gospodarki leWnej 

i rolnej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
  3) lokalizacja urz>dzeM turystycznych, obiektów 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, komunikacji 
oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 
4. Zabudowa moce podlegać wymianie, rozbudowie, 

nadbudowie, remontom, przebudowie oraz zmianom 
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sposobu ucytkowania budynków i pomieszczeM pod 
warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego terenu. 

 
5. Parametry kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu dla projektowanej zabudowy: 
  1) maksymalna wysokoWć zabudowy - 9 m, 

2 kondygnacjeś dopuszcza siC poddasze ucytkoweś 
  2) dachy strome, dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 

20 do 45 stopniś dopuszcza siC stosowanie dachów 
jednospadowych w obiektach dobudowanych; 

  3) nie okreWla siC parametrów zabudowy dla budowli, 
instalacji, urz>dzeM turystycznych i technicznych. 

 
6. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym - ustala siC stawkC 30 %. 

 
§ 40. 1. Ustala siC tereny drogi głównej w oznaczone 

na rysunku symbolem KDG. 
 
2. W liniach rozgraniczaj>cych dróg, o których mowa 

w ust. 1: 
  1) zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym 

ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych 
i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchuś 

  2) dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod 
warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych 
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych oraz uzyskania zgody zarz>dcy drogiś 

  3) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych zjazdów 
z terenów. 

 
3. Ustala siC ograniczenie liczby i czCstoWci zjazdów 

przez zapewnienie dojazdu do terenów przeznaczonych 
pod zabudowC z dróg nicszych klas i dróg serwisowych. 

 
4. Dopuszcza siC korektC przebiegu drogi przez 

miasto Orneta, budowC obwodnicy miasta Orneta, 
budowC wCzła komunikacyjnego z drog> KDZ, zmianC 
przebiegu drogi, przebudowC, rozbudowC drogi, budowC 
skrzycowaM, dróg serwisowych zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
5. Minimalna szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych powinna wynosić 25,0 mś dopuszcza 
siC odstCpstwa zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
6. Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z przepisami odrCbnymi orazŚ 
  1) zgodnie z rysunkiem planu; 
  2) dla terenów zabudowanych - 10,0 m od krawCdzi jezdniś 
  3) poza terenami zabudowanymi - 25,0 m od krawCdzi 

jezdni; 
  4) dla zabudowy na terenach zainwestowanych 

dopuszcza siC usytuowanie obiektów w nawi>zaniu 
do istniej>cej linii zabudowy zgodnie z przepisami 
odrCbnymi i warunkami zarz>dcy drogi. 

 
7. Dopuszcza siC zmiany linii rozgraniczaj>cych drogi 

oraz korekty przebiegu drogi zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
§ 41. 1. Ustala siC tereny drogi publicznej zbiorczej 

oznaczone na rysunku symbolem KDZ. 
 
2. W liniach rozgraniczaj>cych drogi KDZ ustala siCŚ 

 

  1) zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym 
ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych 
i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchuś 

  2) dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod 
warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych 
w odrCbnych przepisach oraz uzyskania zgody 
zarz>dcy drogiś 

  3) utrzymanie istniej>cych zjazdów z terenów. 
 

3. Minimalna szerokoWć drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych powinna wynosić 20,0 m, z wyj>tkiem 
sytuacji okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

 
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z przepisami odrCbnymi, dla terenów zabudowanych 
8,0 m od krawCdzi jezdni, poza terenami zabudowanymi 
20,0 m od krawCdzi jezdni, zgodnie z rysunkiem planu; 
na terenach zainwestowanych dopuszcza siC 
usytuowanie obiektów w nawi>zaniu do istniej>cej linii 
zabudowy, zgodnie z warunkami zarz>dcy drogi. 

 
5. Dopuszcza siC zmiany linii rozgraniczaj>cych drogi 

oraz korekty przebiegu drogi zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
§ 42. 1. Ustala siC tereny dróg lokalnych oznaczone 

na rysunku symbolem KDL. 
 
2. W liniach rozgraniczaj>cych dróg, o których mowa 

w ust. 1: 
  1) zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym 

ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dróg 
i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchuś 

  2) dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod 
warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych 
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych oraz uzyskania zgody zarz>dcy drogiś 

  3) utrzymuje siC istniej>ce zjazdy z terenów. 
 

3. Minimalna szerokoWć drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych powinna wynosić 12,0 mś dopuszcza 
siC odstCpstwa zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z przepisami odrCbnymi orazŚ 
  1) dla terenów zabudowanych - 8,0 m od krawCdzi jezdniś 
  2) poza terenami zabudowanymi - 20,0 m od krawCdzi 

jezdni; 
  3) zgodnie z rysunkiem planu; 
  4) na terenach zainwestowanych dopuszcza siC 

usytuowanie obiektów w nawi>zaniu do istniej>cej linii 
zabudowy zgodnie z wymogami przepisów 
odrCbnych, w uzgodnieniu z zarz>dca drogi. 

 
5. Dopuszcza siC zmiany linii rozgraniczaj>cych drogi 

oraz korekty przebiegu drogi zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
§ 43. 1. Ustala siC tereny dróg dojazdowych w ci>gu 

dróg gminnych, oznaczone na rysunku symbolem KDD. 
 
2. W liniach rozgraniczaj>cych dróg, o których mowa 

w ust. 1: 
  1) zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym 

ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dróg 
i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchuś 

  2) dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod 
warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych 
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych oraz uzyskania zgody zarz>dcy drogiś 
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  3) utrzymuje siC istniej>ce zjazdy z terenów. 
 

3. Minimalna szerokoWć drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych powinna wynosić 10,0 m, z wyj>tkiem 
sytuacji okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

 
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z przepisami odrCbnymi orazŚ 
  1) dla terenów zabudowanych - 6,0 m od krawCdzi jezdniś 
  2) poza terenami zabudowanymi - 15,0 m od krawCdzi 

jezdni; 
  3) zgodnie z rysunkiem planu; 
  4) dopuszcza siC usytuowanie obiektów w nawi>zaniu 

do istniej>cych linii zabudowy na terenach 
zainwestowanych, zgodnie z warunkami zarz>dcy 
drogi. 

 
5. Dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych drogi 

oraz korekty przebiegu drogi zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
§ 44. 1. Ustala siC tereny dróg wewnCtrznych, 

oznaczone na rysunku symbolem KDW. 
 
2. W liniach rozgraniczaj>cych dróg, o których mowa 

w ust. 1: 
  1) zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych, w tym 

ogrodzeM - z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dróg 
i zwi>zanych z utrzymaniem i obsług> ruchuś 

  2) dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu pod 
warunkiem spełnienia wymagaM okreWlonych 
w odrCbnych przepisach oraz uzyskania zgody 
zarz>dcy drogi. 

 
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z przepisami odrCbnymi lub rysunkiem planu lub 6,0 m 
od istniej>cej linii rozgraniczaj>cej drogi lub zgodnie 
z warunkami zarz>dcy drogi. 

 
4. Dopuszcza siC zmiany linii rozgraniczaj>cych drogi, 

korekty przebiegu drogi, wynikaj>ce ze stanu formalnego 
lub z istniej>cego zainwestowania, zgodnie z warunkami 
zarz>dcy drogi. 

 
§ 45. 1. Ustala siC tereny linii kolejowych 

i infrastruktury kolejowej oznaczone na rysunku planu 
symbolem Tk. 

 
2. Ustala siC adaptacjC i zachowanie istniej>cych 

obiektów, urz>dzeM, budowli, w tym mostów, wiaduktów, 
ramp, zjazdów, nasypów i placów. 

 
3. Dopuszcza siC przebudowC obiektu wiaduktu 

i dostosowanie do potrzeb ruchu drogi KDG. 
 
 
 
 
 

4. Na terenach linii kolejowych dopuszcza siCŚ 
 
  1) realizacjC funkcji komunikacji kolejowej z niezbCdn> 

infrastruktur> techniczn>ś 
 
  2) utrzymanie istniej>cych przejazdówś 
 
  3) lokalizacjC ci>gów komunikacyjnych, dróg, Wciecek 

rowerowych oraz szlaków turystyki pieszejś 
 
  4) lokalizacjC obiektów infrastruktury technicznej i sieci 

uzbrojenia terenu; 
 
  5) rozbiórki, wyburzenia obiektów budowlanych 

i urz>dzeM technicznych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

 
  6) dokonanie podziałów geodezyjnych zgodnie 

z przepisami odrCbnymi. 
 

§ 46. 1. Wyznacza siC tereny wód powierzchniowych 
Wródl>dowych, oznaczone na rysunku symbolem WS. 

 
2. Tereny o których mowa w ust. 1 obejmuj> rzeki, 

strumienie, rowy melioracyjne, zbiorniki wodne. 
 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowi>zuj> 

ustalenia okreWlone w § 10 i 11. 
 
4. Wszelkie działania inwestycyjne wymagaj> 

uzgodnieM z właWcicielem lub zarz>dc> terenu. 
 
§ 47. 1. Wyznacza siC obszary bezpoWredniego 

zagrocenia powodzi> ze strefami o prawdopodobieMstwie 
wielkiej wody 10 % i 1 %, obejmuj>ce tereny przyległe do 
rzeki PasłCka, zgodnie z warunkami zarz>dcy cieku. 

 
2. Na wyznaczonych obszarach obowi>zuj> 

ograniczenia i zakazy w ucytkowaniu terenów zgodnie 
z przepisami odrCbnymi w tym ustaw> z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne. 

 
§ 48. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej 

stanowi>cej podstawC do okreWlania opłaty zgodnie z art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolem KDG, 
KDZ, KDL, KDD, KDW, Tk, WS - ustala siC stawkC 30 %. 
 

ŹZIAŁ III 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 49. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej UrzCdu Miasta i Gminy Orneta. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Tadeusz Fiodorowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
* RozstrzygniCcie nadzorcze PN.0911-236/19 z dnia 4 listopada 2010 r. 
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RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrCbu geodezyjnego ŹrwCczno. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zmianami) Rada Miejska w Ornecie dokonała rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag: do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geodezyjnego DrwCczno nie wniesiono 
uwag nieuwzglCdnionych. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVI/354/10 
Rady Miejskiej w Ornecie 
z dnia 28 wrzeWnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003 r. z póan. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z póan. zmianami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z póan. zmianami) Rada Miejska w Ornecie rozstrzyga, co nastCpujeŚ 
  1) W planie miejscowym nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nalec> do zadaM własnych gminy, 
  2) Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej na terenie objCtym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obrCbu geodezyjnego DrwCczno, nalec>ce do zadaM własnych gminy bCd> realizowane zgodnie 
z obowi>zuj>cym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Orneta i programami realizacji zadaM wieloletnich, 

  3) Inwestycje nalec>ce do zadaM własnych gminy bCd> finansowane na nastCpuj>cych zasadachŚ 
- finansowanie z budcetu gminy, 
- wykorzystanie Wrodków z funduszy ochrony Wrodowiska, 
- finansowane ze Wrodków innych instytucji, funduszy strukturalnych UE, w ramach programów inwestycyjnych krajowych 

i miCdzynarodowych, 
- finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
- finansowanie z innych aródeł zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/233/ńŃ 

Rady żminy VwiCtajno 

z dnia 28 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoWci ich wykorzystywania 
udzielanych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty inne nic jednostka samorz>du terytorialnego 

na terenie żminy VwiCtajno. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminy (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi>zku z art. 80 ust. 4 i art. 90 
ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 roku o systemie oWwiaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez blicszego 

okreWlenia oŚ 
  1) dotowanych placówkach - nalecy przez to rozumieć 

placówki wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu 
prowadzone przez osoby prawne inne nic jednostka 
samorz>du terytorialnego lub osoby fizyczne, 

zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez 
GminC VwiCtajno objCte dotowaniem z budcetu 
Gminy VwiCtajno, na zasadach okreWlonych 
w niniejszej uchwale, 

  2) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia 
7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty, 

  3) gminie - nalecy przez to rozumieć GminC VwiCtajno, 
  4) wydatkach biec>cych - nalecy przez to rozumieć 

wydatki ponoszone przez GminC VwiCtajno na 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedszkolu 
publicznym oraz składki naliczane od tych 
wynagrodzeM, zakupy towarów i usług (bez zakupów 
inwestycyjnych), koszty utrzymania oraz wydatki 
zwi>zane z funkcjonowaniem przedszkola i realizacjC 


