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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIX/296/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie zgodnoWci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy 

Jonkowo w obrCbie Warkały - czCWć „A”, ze zmian> studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jonkowo. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

siC zgodnoWć niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleM i rysunkiem zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo.  
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIX/296/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć A”. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga siC, ce do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć „A” wpłynCła uwaga 
w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy.  
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLIX/296/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 
zadaM własnych Samorz>du na obszarze objCtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu 

Gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć „A”. 
 

Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce do zadaM własnych 
gminy. 
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UCHWAŁA Nr XLIX/297/2010* 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia ń5 paadziernika 2ŃńŃ r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrCbie 

geodezyjnym Warkały. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Źz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz po 

stwierdzeniu zgodnoWci planu miejscowego z ustaleniami 
„Zmiany studium uwarunkowaM i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo” 
 

Tytuł I 
Rada Gminy w Jonkowie uchwala miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo 
w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć  „B" 

 
Rozdział ń 

Przepisy dotycz>ce całego opracowania 
 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym 
Warkały - czCWć „B” obejmuj>cy obszar o w granicach 
okreWlonych w Uchwale Nr XXXV/185/2009 Rady Gminy 
w Jonkowie z dnia 23 paadziernika 2009 roku połocony 
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w południowo wschodniej czCWci miejscowoWci 
ograniczony jest: 
 
  1) od północy granicC stanowi> tereny wsi Warkały oraz 

droga wojewódzka nr 527ś 
 
  2) od zachodu granicC stanowi> tereny rolne czCWciowo 

zadrzewione; 
 
  3) wschodni> granicC stanowi> tereny rozproszonej 

zabudowy przy wsi Warkały 
 
  4) od południa zasiCg pracowania planu zamykaj> tereny 

rolne i tereny leWne, 
 
- ma na  celu: ustalenie zasad zagospodarowania i  metod 
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju 
gminy przewidzianego dla rozwoju funkcji mieszkalnej 
i usługowo-handlowej. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym 
Warkały - czCWć „B” zwany dalej planem składa siC 
z tekstu planu, który stanowi treWć uchwały oraz rysunku 
planu, który stanowi zał>cznik graficzny nr 1 w skali 
1Ś1000, do uchwały. 

 
2. Zał>cznikami do planu podlegaj>cymi uchwaleniu 

przez RadC Gminy s> tecŚ 
 
  1) stwierdzenie zgodnoWci planu z ustaleniami „Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jonkowo” stanowi>ce zał>cznik nr 2, 

 
  2) rozstrzygniCcie Rady Gminy w Jonkowie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi>ce 
zał>cznik nr 3, 

 
  3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w  

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych stanowi>ce zał>cznik nr 4. 

 
3. Źo planu miejscowego zostały sporz>dzone 

„Prognoza oddziaływania na Wrodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”. 

 
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowi>ceŚ 
 
1 Przepisy dotycz>ce całego opracowania Rozdział 

1 
2 Przepisy dotycz>ce wyodrCbnionych w planie obszarów  
 a) przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu, funkcjach 
lub rócnych zasadach zagospodarowania oraz dotycz>ce 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów 

Rozdział 
2 

 b) przepisy dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Rozdział 
3 

 c) przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz>ce terenów 
przeznaczonych do realizacji celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 
4 

 d) przepisy dotycz>ce granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów 

Rozdział 
5 

 e) przepisy dotycz>ce zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Rozdział 
6 

 f) przepisy dotycz>ce granic obszarów wymagaj>cych 
przeprowadzenia scaleM i podziałów nieruchomoWci, 

Rozdział 
7 

szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału 
nieruchomoWci parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników intensywnoWci 
zabudowy 

 g) przepisy dotycz>ce stawek procentowych na podstawie 
których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

Rozdział 
8 

3 przepisy koMcowe Rozdział 
9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi>zuje 

w zakresie: 
 
  1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objCtego 

planem, 
 
  2) ustalonych graficznie linii rozgraniczaj>cych tereny 

o rócnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 
  3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeM 

podstawowych terenów, 
 
  4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 

zabudowy, 
 
  5) ustalonych graficznie zasad podziału a działki. 
 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 
symbole literowe oznaczaj> nastCpuj>ce przeznaczenia 
podstawowe terenówŚ 
 
  1) MU tereny zabudowy mieszkalno-usługowej, 
 
  2) MW tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, 
 
  3) UHW tereny zabudowy usługowo-handlowej, 
 
  4) Z tereny zieleni, 
 
  5) ZI tereny zieleni izolacyjnej, 
 
  6) tereny komunikacji, w tym: 

 
a) KJ tereny ci>gów pieszo-jezdnych, 
 
b) KŹW tereny dróg (ulic dojazdowych) 

wewnCtrznych, 
 
c) KŹ tereny dróg publicznych, 

 
  7) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 
 

a) PG projektowane przepompownie Wcieków, 
 
b) IE projektowane stacje transformatorowe. 

 
§ 5. Ilekroć w tekWcie planu miejscowego jest mowa oŚ 

 
  1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 

miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały, 
 
  2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Gminy Jonkowie, 
 
  3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, 
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  4) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi 
i obejmuje ponad 50 % powierzchni obiektów 
realizowanych na tym terenie lub ponad 50 % 
powierzchni terenu ucytkowanego w przeznaczeniu 
podstawowym, 

 
  5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe, 

 
  6) intensywnoWć zabudowy - nalecy rozumieć stosunek 

powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do 
powierzchni działkiś 

 
  7) wskaanik intensywnoWci zabudowy terenu - stosunek 

sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych 
budynków liczonej w zewnCtrznym obrysie Wcian bez 
uwzglCdnienia balkonów, loggii i tarasów do 
powierzchni terenu, na którym usytuowane s> budynki, 

 
  8) powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie siC 

przez to grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> oraz wody 
powierzchniowe na działce budowlanej, oraz inne 
elementy wynikaj>ce z przepisów odrCbnych, 

 
  9) budynku gospodarczym - rozumie siC przez to 

budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narzCdzi i sprzCtu 
słuc>cych do obsługi budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego, ucytecznoWci publicznej, 
rekreacji indywidualnej, a takce ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej równiec do przechowywania 
Wrodków i sprzCtu do produkcji rolnej oraz płodów 
rolnych; 

 
10) maksymalnej wysokoWci zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liczbC kondygnacji nadziemnych, 
 
11) przebudowy budynku - nalecy przez to rozumieć 

wszelkie prace budowlane we wnCtrzu i na zewn>trz 
budynku zmierzaj>ce do poprawy standardu oraz 
wygl>du, 

 
12) obiekcie małej architektury - nalecy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty wymienione w ustawie „prawo 
budowlane”, 

 
13) terenach zieleni - nalecy przez to rozumieć tereny 

z zadrzewieniami i krzewami wystCpuj>ce w formie 
nieurz>dzonej na terenach niezurbanizowanych oraz 
tereny trawników z zadrzewieniami i krzewami na 
terenach zurbanizowanych. 

 
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć Wciana 
budynku lub jego najdalej wysuniCte elementy w kierunku 
ulicy lub s>siedniego terenu oddzielonego lini> 
rozgraniczaj>c>, z wył>czeniem elementów wystaj>cych 
budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster. 

 
15) usługach nieuci>cliwych nalecy przez to rozumieć 

usługiŚ handlu detalicznego, gastronomii, 
nieuci>cliwego rzemiosła usługowego (poza 
warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw), 
administracji i bezpieczeMstwa publicznego, ł>cznoWci, 
informacji, nauki i oWwiaty, zdrowia i opieki społecznej, 

kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, 
rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych 
o analogicznym do powycszych charakterze i stopniu 
uci>cliwoWci, których normalne funkcjonowanieŚ 

 
a) nie powoduje przekroczenia cadnego 

z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uci>cliwych oddziaływaM na 
Wrodowisko poza zajmowanym obiektem, 

 
b) nie jest aródłem uci>cliwych lub szkodliwych odpadów, 

nie powoduje nieodwracalnych zmian Wrodowiska 
przyrodniczego w obrCbie zajmowanej działki, 

 
c) ani w caden inny oczywisty sposób nie pogarsza 

warunków ucytkowania terenów s>siaduj>cych np. 
przez emisjC nieprzyjemnych zapachów, dymów, 
składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej 
przestrzeni. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu, 
funkcjach lub rócnych zasadach zagospodarowania 
oraz dotycz>ce sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów. 
 

§ 6. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1MU, 
2MU, 3MU,4MU, z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudowC mieszkalno-usługow>. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  1) obiektów mieszkalnychś 
 
  2) obiektów mieszkalno-usługowychś 
 
  3) obiektów gospodarczychś 
 
  4) garacyś 
 
  5) parkingów, ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  6) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

§ 7. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1MW 
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC 
mieszkaln> wielorodzinn>. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
siC realizacjCŚ 
 
  1) obiektów mieszkalnych wielorodzinnychś 
 
  2) obiektów usługowychś 
 
  3) terenów zieleni z urz>dzeniami sportowymi i placami 

zabaw; 
 
  4) garacy lokalizowanych w budynkach mieszkalnych; 
 
  5) parkingówś ulic dojazdowych, ci>gów pieszych 

i pieszo-jezdnych; 
 
  6) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
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§ 8. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1UHW 
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC 
usługowo-handlow> obiektów wielko powierzchniowych. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  1) maksymalnie dwóch obiektów handlowych wielko 

powierzchniowych, oraz powi>zanych z nimi; 
 
  2) obiektów usługowo-handlowych; 
 
  3) obiektów usługowychś 
 
  4) obiektów handlowychś 
 
  5) obiektów handlowych wielko powierzchniowychś 
 
  6) obiektów gospodarczych, magazynówś 
 
  7) parkingówś ulic dojazdowych, ci>gów pieszych 

i pieszo-jezdnych; 
 
  8) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

§ 9. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1Z, 2Z 
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleM. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  1) urz>dzeM sportowychś 
 
  2) obiektów małej architekturyś 
 
  3) ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
 
  4) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

3. Teren oznaczony symbolem 2Z moce być 
przeznaczony na funkcjC rekreacyjn> dla zabudowy 
wielorodzinnej. 

 
§ 10. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 1ZI 
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleM izolacyjn>. 

 
§ 11. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1KJ, 2KJ podstawowym przeznaczeniem pod ci>gi 
pieszo-jezdne. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  1) nawierzchni utwardzonych nie wymagaj>cych 

realizacji kanalizacji deszczowej; 
 
  2) oWwietleniaś 
 
  3) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

§ 12. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1KDW, 2KDW z podstawowym przeznaczeniem pod ulice 
dojazdowe wewnCtrzne. 

 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
siC realizacjCŚ 
 
  1) nawierzchni utwardzonych, 
 
  2) oWwietlenia, 
 
  3) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

§ 13. 1. Wyznacza siC ustalony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 
1KŹL pod budowC drogi gminnej publicznej wraz 
z budow> skrzycowania typu "małe rondo" z drog> 
wojewódzk> nr 527. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjCŚ 
 
  1) nawierzchni utwardzonych, 
 
  2) oWwietlenia, 
 
  3) sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

§ 14. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
PG z podstawowym przeznaczeniem pod urz>dzenia 
przepompowni Wcieków. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

siC realizacjC zieleni o funkcji izolacyjnej. 
 
§ 15. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami Iź 
z podstawowym przeznaczeniem pod urz>dzenia 
elektroenergetyczne (stacje transformatorowe). 

 
§ 16. Do czasu realizacji planu na obszarze 

dopuszcza siC ucytkowanie dotychczasowe. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

 
§ 17. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektować wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane bCd> 

poprzez: 
 
  1) realizacje nowej zabudowy, która musi być 

wkomponowana w istniej>cy krajobraz oraz 
nawi>zywać do cech architektury historycznej oraz 
pozytywnych realizacji współczesnych (gabaryty, 
forma). 

 
  2) zachowanie ładu przestrzennego poprzez wydzielenie 

w pierwszej kolejnoWci dróg dojazdowych 
wewnCtrznychś 

 
  3) w elewacjach stosować materiały naturalne, 

tradycyjne: kamieM, cegła, tynki o wygl>dzie 
tradycyjnych tynków, drewnoś 
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  4) dachy wysokie o nachyleniu połaci 30-45
0
, przy 

dachach dwuspadowych lub wielospadowych, 
w przypadku zastosowania dachów mansardowych 
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM, 
dachy kryte dachówk> ceramiczn> czerwon> lub 
materiałem dachówko podobnym w odcieniu 
czerwieni; 

 
  5) w przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy 

nie moce przekroczyć 1,0 m w stosunku do 
przyległego terenu. Przy lokalizacji budynku na 
działce, gdzie wystCpuj> rócnice terenu, ustala siC 
wyniesienie poziomu zerowego budynku nie wiCcej nic 
1,0 m od najwycej połoconego terenu przyległego do 
budynku; 

 
  6) wskazane jest stosowanie ogrodzeM przyległych do 

ci>gów komunikacyjnych z materiałów naturalnychŚ 
drewno, kamieM, cywopłoty itp.ś 

 
  7) budynki usługowe i  gospodarcze o  architekturze 

nawi>zuj>cej do budynków mieszkalnych. 
Przeznaczenie budynków gospodarczych nie moce 
być uci>cliwe dla zabudowy mieszkalnej. źwentualna 
uci>cliwoWć wynikaj>ca z prowadzonej działalnoWci 
usługowej musi mieWcić siC w granicach posiadanej 
działki. 

 
3. Ustala siC nastCpuj>ce warunki dla projektowanej 

zabudowy, chyba, ce ustalenia do wyodrCbnionych 
obszarów stanowi> inaczejŚ 

 
- dla zabudowy wielorodzinnej MW - wysokoWć 

budynków do 3 kondygnacji, w tym ucytkowe 
poddasze. WysokoWć budynków od powierzchni terenu 
przy głównym wejWciu do budynku, do linii kalenicy 
budynku nie moce przekroczyć 12 m, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 8,0 m 
od poziomu terenu. Usługi nalecy lokalizować 
w parterach budynkówś 

 
- dla zabudowy mieszkalno - usługowej MU wysokoWć 

budynków do 2 kondygnacji, w tym ucytkowe 
poddasze. WysokoWć budynków od powierzchni terenu 
przy głównym wejWciu do budynku, do linii kalenicy 
budynku nie moce przekroczyć 9 m, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 5,0 m 
od poziomu terenu. Usługi nalecy lokalizować 
w parterach budynkówś 

 
- dla zabudowy usługowo - handlowej UHW budynki do 

2 kondygnacji. WysokoWć budynków od powierzchni 
terenu przy głównym wejWciu do budynku, do linii 
kalenicy budynku nie moce przekroczyć 10 m. 

 
4. Ze wzglCdu na znajduj>ce siC na obszarze planu 

stanowisko archeologiczne Nr AZP 22-58 nr 17 Wlad 
osadnictwa z okresu starocytnego, ustala siC koniecznoWć 
przeprowadzenie powierzchniowych badaM 
archeologicznych przed rozpoczCciem kacdej inwestycji. 
Wszelkie prace winny być uzgadniane z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. 

 
5. Inwestycje na terenach z istniej>cymi urz>dzeniami 

melioracyjnymi (studzienki, rowy) winny być uzgodnione 
z Zarz>dc> Obiektu Melioracyjnego (Wojewódzkim 
Zarz>dem Melioracji Wodnych). 

 

§ 18. 1. Obszar planu połocony jest poza terenami 
objCtymi ochron> na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Ustala siC koniecznoWć ochrony wartoWci 
przyrodniczych terenów objCtych planem poprzez 
zachowanie i ochronC obszarów, zespołów i obiektów 
cennych przyrodniczo. 

 
2. BezwzglCdne zachowanie w maksymalnym stopniu 

istniej>cej zieleni wysokiej. 
 
3. Źopuszczalny poziomu hałasu dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej poza miastem, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz>ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych, dróg i ulic. 
 

§ 19. 1. Ustala siC nastCpuj>ce tereny przeznaczone 
dla realizacji celów publicznych tj. rezerwC terenu pod 
skrzycowanie (typu "małe rondo") drogi wojewódzkiej 
nr 527 z drog> gminn> publiczn> 1KŹL obsługuj>c> 
obiekty wielko powierzchniowe handlowe. Dla drogi 
wojewódzkiej nr 527 przyjCto klasC G oraz szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych 25 m. 
 

Rozdział 5 
Przepisy dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

§ 20. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 
obszary zagrocone powodzi>. 

 
§ 21. Na terenie objCtym planem wystCpuj> obszary 

zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz>ce zasad przebudowy, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 22. 1. Powi>zanie obszaru opracowania 

z nadrzCdnym układem dróg bCdzie realizowane poprzez 
drogC wojewódzk> nr 527. 

 
2. Z zastrzeceniem lokalnych przewCceM ustalonych 

liniami rozgraniczaj>cymi na rysunku planu ustala siC 
nastCpuj>ce minimalne szerokoWci pasa terenów w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg i ci>gów pieszo-jezdnych 
oznaczonych na rysunku planu: 
 
  1) symbolem 1KDL - rezerwa terenu pod rozbudowC 

drogi gminnej publicznej do 15,00 m szerokoWci; 
 
  2) symbolem 1KDW, 2KDW, - drogi dojazdowe 

wewnCtrzne, szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych od 
9,0 m do 12,0 m, jedna jezdnia o szerokoWci 5,0 m; 

 
  3) symbolem 1KJ, 2KJ - ci>gi pieszo-jezdne, szerokoWć 

w liniach rozgraniczaj>cych 8 m, jedna jezdnia 
o szerokoWci 5,0 m. 

 
§ 23. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 

Źla terenów objCtych opracowaniem przewiduje siC 
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wykonać sieć wodoci>gow> pierWcieniowo-rozdzielcz> 
z podziałem na mniejsze obszary. Planowan> sieć 
wodoci>gow> nalecy wł>czyć do istniej>cej lub 
projektowanej sieci wodoci>gowej Przewody głównych 
ci>gów sieci wodoci>gowej przewiduje siC ułocyć w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg z zachowaniem wymaganych 
odległoWci od pozostałego uzbrojenia infrastruktury 
technicznej. Na projektowanej sieci nalecy przewidzieć 
zamontowanie armatury (np. zasuwy, hydranty 
przeciwpocarowe) w  iloWciach wynikaj>cych z  
obowi>zuj>cych przepisów. Na obecnym etapie nie ustala 
siC miejsc (punktów) wł>czenia sieci rozbiorczej do 
przewodów magistralnych. Na przejWcie sieci> 
wodoci>gow> pod istniej>cym rowem nalecy uzyskać 
stosowne warunki od właWciwego Zarz>dcy, a nastCpnie 
uzyskać stosowne pozwolenia wynikaj>ce 
z obowi>zuj>cych przepisów. 

 
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> zasady uzbrojenia) 
i mog> ulec przesuniCciu w projektach technicznych. 
 

§ 24. 1. W zakresie odprowadzenia Wcieków ustala siCŚ 
KANALIZACJA SANITARNA Ustala siC, ce całoWć 
zabudowy w granicach opracowania zostanie objCta sieci> 
kanalizacji sanitarnej. W tym celu uwzglCdniaj>c 
konfiguracjC terenu obszar opracowania podzielono na 
zlewnie, w których przewiduje siC sieć głównych 
kolektorów kanalizacji sanitarnej opart> na grawitacyjnym 
i ciWnieniowym przepływie Wcieków. Projektuje siC 
odprowadzenie Wcieków systemem grawitacyjnym do 
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza siC 
mocliwoWci odprowadzenia Wcieków z terenów objCtych 
ustaleniami planu czCWci „B” do systemu kanalizacji 
sanitarnej terenów objCtych ustaleniami planu czCWci „A”. 
Na terenie objCtym opracowaniem przewiduje siC równiec 
lokalizacjC pod przepompowniC główn> PG2. Poniewac 
konfiguracja terenu, a przede wszystkim kolizja 
z istniej>cym rowem spowodować mog> potrzebC 
prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na 
znacznej głCbokoWci planuje siC wykonanie 
przepompowni, która przetłoczy Wcieki pod dnem 
istniej>cego rowu. Nie wyklucza siC jednak, ic po 
uzyskaniu warunków od Zarz>dcy sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz Zarz>dcy rowu mocliwe bCdzie 
grawitacyjne przejWcie pod rowem. Wówczas nalecy 
zrezygnować z przepompowni głównej PG2. Źla czCWci 
działek, ze wzglCdu na niekorzystne połocenie sytuacyjno-
wysokoWciowe, grawitacyjne podł>czenie do systemu 
moce być utrudnione. W takim przypadku nalecy wykonać 
przepompownie przydomowe. Zrzut do kanalizacji 
sanitarnej Wcieków innych nic bytowo - gospodarcze, b>da 
o parametrach fizyko - chemicznych przekraczaj>cych 
wartoWci dopuszczalne wymagał bCdzie podczyszczenia 
do parametrów wynikaj>cych z obowi>zuj>cych 
przepisów. Kolektory przewiduje siC ułocyć w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg z zachowaniem wymaganych 
odległoWci od granic działek oraz projektowanego 
i istniej>cego uzbrojenia infrastruktury technicznej. 

 
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> zasady uzbrojenia) 
i na etapie projektu technicznego mog> ulec zmianie. 
Powycsze dotyczy równiec rozmieszczenia studzienek 
kanalizacyjnych, które s> jedynie orientacyjne. 

 
3. W okresie przejWciowym, do czasu zrealizowania 

kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanej zabudowy, 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z tworzywa sztucznego, 

z atestem na ucytkowanie, a nastCpnie wywocenie przez 
uprawnione podmioty do punktu zlewnego oczyszczalni 
Wcieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej ustala siC 
bezwzglCdny obowi>zek wł>czenia całej zabudowy do 
systemu kanalizacji. Przy czym wyznacza siC, ce do roku 
2015 całoWć terenu objCtego opracowaniem przył>czona 
zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
KANALIZACJA DESZCZOWA Ustala siC, ce całoWć 
zabudowy w granicach opracowania zostanie objCta sieci> 
kanalizacji deszczowej. W tym celu uwzglCdniaj>c 
konfiguracjC terenu obszar opracowania podzielono na 
zlewnie, w których przewiduje siC sieć głównych 
kolektorów kanalizacji sanitarnej opart> na grawitacyjnym 
przepływie Wcieków. Przewiduje siC, ce odprowadzenie 
Wcieków z terenów 1MU, 2MU, 5MU, 4MW (czCWć) nast>pi 
systemem grawitacyjnym do istniej>cego rowu 
zlokalizowanego na terenach oznaczonych jako 1Z. 
Pozostał> czCWć przewiduje siC odprowadzić do 
istniej>cego rowu przy drodze wojewódzkiej 
przebiegaj>cej w północnej czCWci opracowania. Na etapie 
sporz>dzania projektów technicznych nalecy uzyskać 
warunki techniczne od Zarz>dcy sieci i rowów okreWlaj>ce 
sposób oraz dokładne miejsca wł>czeM. Przed kacdym 
punktem zrzutu Wcieków z kanalizacji deszczowej do 
odbiornika nalecy bezwzglCdnie przewidzieć układ 
podczyszczaj>cy odprowadzane Wcieki do parametrów 
okreWlonych obowi>zuj>cymi w tym zakresie przepisami 
i rozporz>dzeniami. Układ taki stanowić powinien osadnik 
oraz separator (elementy oznaczone na rysunku planu 
jako OS- SEP). Ponadto w przypadku odprowadzenia 
podczyszczonych Wcieków do rowu stanowi>cego czCWć 
terenów 1Z wskazane jest ustalenie z Zarz>dc> rowu 
warunków wykonania wylotów do rowu. Kolektory 
przewiduje siC ułocyć w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
z zachowaniem wymaganych odległoWci od granic działek 
oraz projektowanego i istniej>cego uzbrojenia 
infrastruktury technicznej. 

 
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> zasady uzbrojenia) 
i na etapie projektu technicznego mog> ulec zmianie. 

 
§ 25. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siCŚ 
 

1. Zaopatrzenie  w  ciepło   projektowanej  zabudowy  
z  kotłowni gazowych lub olejowych, równiec ze 
wspomaganiem energi> odnawialn>, lub innych 
aródeł niskoemisyjnych, z wył>czeniem elektrowni 
wiatrowych i biogazowni, 
 

2. ustala siC koniecznoWć dostosowania aródeł ciepła 
spalaj>cych paliwa stałe do wymogów aktualnych 
norm ochrony Wrodowiska. 

 
§ 26. 1. W zakresie elektroenergetyki i  tele-

komunikacji: Zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenu 
odbywać siC bCdzie z linii terenowej SN 15kV 
promieniowym odgałCzieniem napowietrzno-kablowym. 
W miarC postCpu zainwestowania projektuje siC budowC 
stacji transformatorowych kontenerowych na terenie 
obiektów wielko powierzchniowych i  zabudowy 
wielorodzinnej po opracowaniu projektu 
zagospodarowania terenu. LokalizacjC stacji nalecy ustalić 
po opracowaniu projektów zagospodarowania terenu 
poszczególnych obszarów i  uzyskaniu warunków w  
przył>czenia od lokalnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Przekroje i długoWci linii w obszarach 
s>siednich zapewniaj> dostawC energii na poziomie 
napiCcia SN 15 kV o dobrych parametrach. Utrzymuje siC 
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przebieg napowietrznych linii WN 110kV oraz SN 15kV 
wraz ze strefami uci>cliwoWci. Źopuszcza siC korekty trasy 
linii SN 15kV w terenach przeznaczonych do zabudowy, 
na których nie ma mocliwoWci zachowania odległoWci od 
budynków wymaganych przepisami normy. Uzyskanie 
warunków przebudowy sieci i koszt jej przebudowy 
obci>ca właWciciela terenu, przez który one przebiegaj>. 

 
2. Przył>czanie odbiorców do wspólnej sieci 

elektroenergetycznej na obszarze objCtym opracowaniem 
bCdzie nastCpowało na ogólnych zasadach przył>czania 
odbiorców obowi>zuj>cych u Zarz>dcy Sieci. 

 
3. Linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 

podziemne z  rozprowadzeniem w  terenach 
przeznaczonych na ci>gi komunikacyjne. Źopuszcza siC 
lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej na 
terenach przeznaczonych pod zabudowC. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z  istniej>cymi 
urz>dzeniami telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować 
o dostosować do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i  warunkami przebudowy. CałoWć kosztów 
zwi>zanych z przebudow> i zabezpieczeniem istniej>cych 
urz>dzeM telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. 
Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci 
nast>pi na etapie projektu budowlanego. 

 
4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s> orientacyjne (okreWlaj> zasady uzbrojenia) 
i mog> ulec przesuniCciu w projektach technicznych. 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz>ce granic obszarów wymagaj>cych 
scaleM i podziałów nieruchomoWci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci, 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równiec linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 
intensywnoWci zabudowy. 

 
§ 27. Na terenie objCtym planem nie ustala siC 

obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
i podziałów nieruchomoWci. 

 
§ 28. Kacdy teren przeznaczony do zabudowy musi 

mieć zapewniony dostCp do ulicy publicznej lub 
publicznego ci>gu pieszo -jezdnego. 

 
§ 29. 1. Źla terenów usług oraz terenów 

mieszkaniowych ustala siC nieprzekraczalne linie 
zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

 
2. PomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a 

liniami rozgraniczaj>cymi poszczególne tereny dopuszcza 
siC realizacjC, parkingów, sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej oraz zieleni. 

 
§ 30. 1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MU, 2MU, 3MU,4MU, ustala siC nastCpuj>ce 
warunki realizacji nowej zabudowy: 

 
  1) zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie 

z wymogami zawartymi w § 17 oraz § 18; 
 

  3) minimalna wielkoWć nowej wydzielanej działki 1200 m
2
, 

oraz szerokoWć frontu działki min 23 m, nie dotyczy to 
działek dostCpnych z placów do zawracania na 
ci>gach pieszo jezdnychś 

 
  4) mocliwe jest ł>czenie działek s>siednich by otrzymać 

jedn> działkC wiCksz>ś 
 
  5) na jednej działce mocna realizować jeden budynek 

mieszkalny lub mieszkalno-usługowyś 
 
  6) ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz garacy o architekturze 
nawi>zuj>cej do zabudowy mieszkalnej, wysokoWć 
budynków od powierzchni terenu przy głównym 
wejWciu do budynku, do linii kalenicy budynku nie 
moce przekroczyć 6 m, przy czym linia oparcia 
głównych połaci dachu na Wcianach zewnCtrznych nie 
moce być usytuowana wycej nic 4,0 m od poziomu 
terenu, dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci 
dachowych 30-40

0
; 

 
  7) intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,4 (40 %) 

powierzchni działkiś 
 
  8) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 45 %, powierzchni działkiś 
 
  9) ustala siC koniecznoWć realizacji miejsc parkingowych 

w ramach własnej działki. 
 

2. IloWć miejsc parkingowych wynosić bCdzie 
minimum: - 1 miejsce na 30 m

2
 powierzchni całkowitej 

obiektów usługowych zlokalizowanych na działce. 
 
§ 31. 1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MW ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 
 
  1) zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie 

z wymogami zawartymi w § 17 oraz § 18; 
 
  3) ustala siC mocliwoWć realizacji budynków usługowych 

o  architekturze nawi>zuj>cej do zabudowy 
mieszkalnej, wysokoWć budynków do 3 kondygnacji, 
w tym ucytkowe poddasze. WysokoWć budynków od 
powierzchni terenu przy głównym wejWciu do budynku, 
do linii kalenicy budynku nie moce przekroczyć 9 m, 
przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na 
Wcianach zewnCtrznych nie moce być usytuowana 
wycej nic 5,0 m od poziomu terenu; 

 
  4) intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,6 (60 

%) powierzchni działkiś 
 
  5) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 20 %,powierzchni działki. 
 

2. IloWć miejsc parkingowych wynosić bCdzie minimumŚ 
 
  1) 1,5 miejsca na 1 mieszkanie, 
 
  2) 1 miejsce na 30 m

2
 powierzchni całkowitej obiektów 

usługowych zlokalizowanych na działce. 
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3. Procentowy udział powierzchni terenów 
przeznaczonych na zieleM osiedlow> i place zabaw 
wynosić bCdzie minimumŚ - 20 % zieleni osiedlowej 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, w tym 
place zabaw dla dzieci i młodziecy. 

 
§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1UHW ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 
 
  1) zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

 
  2) realizacja nowej zabudowy oraz przebudowa zgodnie 

z wymogami zawartymi w § 17 oraz § 18; 
 
  3) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 15-40

0
, 

dachy kryte dachówk> ceramiczn> czerwon> lub 
materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni, 
dopuszcza siC stosowanie dachów płaskich dla obiektów 
wielko powierzchniowych i magazynowych; 

 
  4) intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,8 (80 %) 

powierzchni działkiś 
 
  5) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 40 %,powierzchni działki. 
 

2. IloWć miejsc parkingowych wynosić bCdzie 
minimum: 
 
  1) 1 miejsce na 30 m

2
 powierzchni całkowitej obiektów 

usługowych zlokalizowanych na działce, 
 
  2) 25 miejsc na 1000 m

2
 powierzchni sprzedacy, 

 
  3) 30 miejsc na 1000 m

2
 powierzchni magazynowej. 

 
3. Przez teren oznaczony w planie symbolem 1UHW 

przebiega linia WN 110kV ze stref> uci>cliwoWci zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, teren w strefie uci>cliwoWci 
powinien pozostać terenem zieleni niskiej. 

 
§ 33. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1Z, 2Z ustala siC zakaz zabudowy 
kubaturowej. 

 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZI ustala siC zakaz zabudowy kubaturowej. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz>ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci. 

 
§ 35. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt12, oraz art. 36 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC ponicsze 
wysokoWci stawek procentowych renty planistycznej dla 
naliczania opłat od terenów ujCtych w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w rozdziale 2 WysokoWć stawki w % 
MU 30 % 
MW 30 % 

UHW 30 % 
Z 5 % 
ZI 5 % 

KDW 5 % 
KJ 5 % 
IK 5 % 
IE 5 % 

 
- W zwi>zku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1 w 

przypadkach, gdy właWciciel zbywał bCdzie 
nieruchomoWci Wójt bCdzie pobierał opłaty z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 36. Przeznacza siC na cele nierolnicze grunty rolne 
pochodzenia mineralnego IV-VI klasy bonitacyjnej na 
terenie projektowanej zabudowy mieszkalnej i usługowej 
wraz z  niezbCdn> obsług> komunikacyjn>. Ogółem 
projektem planu objCte s> grunty o powierzchni ok. 15,80 ha. 

 
§ 37. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Jonkowo. 
 
§ 38. Uchwała obowi>zuje po upływie dni 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej UrzCdu Gminy Jonkowo. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
Leszek Domin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
* RozstrzygniCcie nadzorcze PN.0911-244/10 z dnia 23 listopada 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIX/297/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIX/297/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie zgodnoWci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy 

Jonkowo w obrCbie Warkały - czCWć „B”, ze zmian> studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jonkowo. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

siC zgodnoWć niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleM i rysunkiem zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo. 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIX/297/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć „B”. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga siC, ce do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć „B” nie wpłynCły uwagi 
w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy.  
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLIX/297/2010 
Rady Gminy Jonkowo 
z dnia 15 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 
zadaM własnych Samorz>du na obszarze objCtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu 

Gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć „B”. 
 

Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce do zadaM własnych 
gminy. 
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UCHWAŁA Nr XLIX/298/2ŃńŃ 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia ń5 paadziernika 2ŃńŃ r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w obrCbie 

geodezyjnym Warkały. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Źz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz po 

stwierdzeniu zgodnoWci planu miejscowego z ustaleniami 
„Zmiany studium uwarunkowaM i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo” 
 

Tytuł I 
Rada Gminy w Jonkowie uchwala miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo 
w obrCbie geodezyjnym Warkały - czCWć „C". 

 
Rozdział ń 

Przepisy dotycz>ce całego opracowania 
 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jonkowo w obrCbie geodezyjnym 
Warkały - czCWć „C” obejmuj>cy obszar o w granicach 
okreWlonych w Uchwale Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy 
w Jonkowie z dnia 23 paadziernika 2009 roku połocony 


