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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/248/10 
Rady Gminy D	wierzuty 
z dnia 14 wrze�nia 2010 r. 

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), 
Rada Gminy D	wierzuty postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kał�czyn w obr�bie 
ewidencyjnym Ra�sk, gmina D	wierzuty z  ustaleniami „Studium uwarunkowa� i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy D	wierzuty” uchwalonym uchwał� Nr XIV/122/2000 Rady Gminy w D	wierzutach z dnia 7 lipca 2000 r. 
 

2. Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy. 
 

3. Realizacja ustale� planu miejscowego obejmuje inwestycje z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej nale��ce 
do zada� własnych gminy, zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały. 
 
 
 
 
 

105 
UCHWAŁA Nr XXIX/249/10 

Rady Gminy D �wierzuty 

z dnia 14 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 

w obr �bie ewidencyjnym Targowo, działka nr 237/1, gmina D �wierzuty 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, zwanej 
dalej ustaw�, Rada Gminy D	wierzuty uchwala,  
co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obr�bie ewidencyjnym Targowo, działka 
nr 237/1, gmina D	wierzuty, zwany dalej planem. 

 
2. Granice planu zostały okre�lone na podstawie 

uchwały Nr XVII/152/08 Rady Gminy D	wierzuty z dnia  
30 grudnia 2008 r., w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obr�bie ewidencyjnym Targowo, działka 
nr 237/1, gmina D	wierzuty. 
 

3. Plan jest aktem prawa miejscowego. 
 
 

4. Teren nie wymaga zgody na zmian� przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele�ne. 

 
 

Rozdział 1 
USTALENIA WST�PNE 

 
§ 2. Plan składa si� z: 

 
  - cz��ci tekstowej planu - ustale�, stanowi�cych tre�� 

niniejszej uchwały, 
 
  - cz��ci graficznej planu - rysunku planu - w skali 1:1000, 

stanowi�cego Zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w obr�bie ewidencyjnym Targowo, 
działka nr 237/1, gmina D	wierzuty. Rysunek planu 
w skali 1:1000”, zwanej dalej rysunkiem planu. 

 
  - rozstrzygni�� wymaganych przepisami art. 20 ust. 1 

stanowi�cych Zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 1. Ilekro� w uchwale lub w oznaczeniach na 
rysunku planu jest mowa o: 
 
  1) granicach opracowania - rozumie si� przez to 

okre�lenie obszaru, na którym obowi�zuj� ustalenia 
niniejszego planu; 

 
  2) obszarze planu miejscowego - rozumie si� przez to 

cały obszar obj�ty niniejszym planem; 
 
  3) budynku rekreacji indywidualnej - rozumie si� przez to 

budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku 
rodzinnego; 
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  4) kondygnacji - rozumie si� przez to kondygnacj� 

nadziemn�, której nie mniej ni� połowa wysoko�ci 
w �wietle, co najmniej z jednej strony budynku, 
znajduje si� powy�ej poziomu projektowanego lub 
urz�dzonego terenu, a tak�e ka�d� usytuowan� nad 
ni� kondygnacj�; 

 
  5) liniach rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania - rozumie si� 
przez to linie rozdzielaj�ce tereny o  ró�nych 
ustaleniach; 

 
  6) liniach podziału wewn�trznego terenów o tym samym 

przeznaczeniu - rozumie si� przez to granice działek 
zabudowy rekreacji indywidualnej; 

 
  7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozumie si� 

przez to linie, poza którymi nie mo�na sytuowa� 
budynków. W przypadku niniejszego planu 
miejscowego, zakaz dotyczy tak�e przekroczenia tej 
linii przez takie elementy budynku jak loggie, balkony, 
podcienia, ganki, kru�ganki, werandy, tarasy, 
przedsionki, schody, pochylnie itp.; 

 
  8) działka - rozumie si� przez to działk� budowlan� 

(rekreacji indywidualnej), czyli nieruchomo�� gruntow� 
lub działk� gruntu, której wielko�� cechy geometryczne, 
dost�p do drogi publicznej oraz wyposa�enie 
w urz�dzenia infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikaj�ce z odr�bnych 
przepisów i niniejszej uchwały; 

 
  9) front działki – rozumie si� przez to cz��� działki 

budowlanej, która przylega do ulicy (drogi 
wewn�trznej) i z której odbywa si� główny wjazd lub 
wej�cie na teren; 

 
10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie si� przez to 

aktualn� definicj� zawart� w Rozporz�dzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i  ich usytuowanie. 
Obecnie jest to: grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� 
oraz wod� powierzchniow� na działce rekreacji 
indywidualnej, a tak�e 50% sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów urz�dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2. 
 
2. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie ustale� planu: 
 
  1) przebiegu granic opracowania planu, 
 
  2) przebiegu linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym 

przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  3) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy  

(w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnych 
linii zabudowy odległo�ci od granicy działki nale�y 
przyjmowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami), 

 
  4) przebiegu linii okre�laj�cych zasady podziału terenu 

na działki zabudowy rekreacji indywidualnej, 
 
  5) okre�lenia przeznaczenia terenów na cele: ML - 

zabudowy rekreacji indywidualnej; KDW – komunikacji: 
ulicy (drogi wewn�trznej) 

 

3. Przebieg linii wymienionych w ust. 2 pkt 2 mo�e by� 
zmieniony tylko w niewielkim zakresie – dopuszczalne  
s� uzasadnione, drobne korekty w wyniku kolejnych faz 
realizacji planu miejscowego np. podczas geodezyjnego 
wynoszenia podziałów na grunt. 

 
4. Przebieg linii wymienionych w ust. 2 pkt 4 mo�e 

ulec zmianie, o ile zachowane zostan� zasady podziału 
wymienione w § 9  Rozdz. III Ustalenia szczegółowe 
dotycz�ce poszczególnych terenów obj�tych planem. 

 
5. Oznaczenia lub okre�lenia nie wymienione w ust. 2 

s� orientacyjne lub pełni� funkcj� informacyjn�. 
 

Rozdział 2 
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ �CE CAŁEGO 

OBSZARU OBJ �TEGO PLANEM 
 

§ 4. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów 
i lokalizacji inwestycji celu publicznego o których mowa 
w przepisach art. 4 ust. 1 ustawy: 
 

1. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 
 
L.p. Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 
1. ML Teren zabudowy rekreacji indywidualnej 
2. KDW Teren ulicy (droga wewn�trzna) 

obsługuj�ca obszar planu 
 

2. W granicach planu nie ustala si� lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 
pkt 5 ustawy. 
 

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

1. Ustala si� zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) zakazuje si� wznoszenia budynków poza terenami 

wyznaczonymi na rysunku planu, 
 
  2) w granicach jednej, wyznaczonej geodezyjnie działki 

rekreacji indywidualnej, na terenie przeznaczonym na 
rysunku planu pod zabudow� mo�e by� usytuowany 
wył�cznie jeden budynek rekreacji indywidualnej, 

 
  3) ze wzgl�du na ekspozycj� terenu nakazuje si� 

szczególnie staranne kształtowanie architektury nowych 
obiektów w celu zminimalizowania negatywnych skutków 
ingerencji nowej zabudowy w krajobraz, 

 
  4) nowa zabudowa skal� i form� winna harmonizowa� 

z otoczeniem i krajobrazem oraz nawi�zywa�  
do istotnych cech tradycyjnej (historycznej) 
architektury regionalnej, w elewacjach i pokryciach 
dachów zaleca si� stosowa� naturalne, tradycyjne 
materiały lokalne. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarto w ustaleniach szczegółowych, 

 
  5) zakazuje si� lokalizacji reklam na całym terenie 

obj�tym planem, 
 
  6) od strony ulic i dróg nakazuje si� utrzymanie jednolitego 

charakteru ogrodze�. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,60 m, 
wykonane w charakterze płotów zagród wiejskich 
z u�yciem tradycyjnych materiałów wyko�czeniowych – 
drewna, cegły, kamienia. Stosowanie siatki mo�liwe jest 
jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu �ywopłotów 
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wzdłu� tych ogrodze�. Zabrania si� stosowania ogrodze� 
pełnych oraz wykonanych z �elbetowych elementów 
prefabrykowanych. 

 
2. Utrzymanie ładu przestrzennego na obszarze planu 

zapewnia si� ponadto poprzez okre�lenie w Rozdziale III 
szczegółowych parametrów i wska	ników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) wszelkie działania inwestycyjne musz� zapobiega� erozji 

gleby. Nakazuje si� zachowanie w maksymalnym stopniu 
istniej�cego ukształtowania terenu, 

 
  2) obowi�zuje zakaz wydobycia i eksploatacji 

jakichkolwiek surowców naturalnych, 
 
  3) obowi�zuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów 

przemysłowych, 
 
  4) obowi�zuje zakaz usuwania zadrzewie� poza 

przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi 
z odpowiednimi słu�bami, 

 
  5) przy zagospodarowaniu obszaru nale�y zapewni� 

docelowe kompleksowe rozwi�zanie spraw gospodarki 
wodno-�ciekowej w celu unikni�cia zagro�e� dla 
�rodowiska, 

 
  6) w zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale�y 

uwzgl�dni� potrzeby w zakresie ochrony powietrza 
i gleby, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi wynikaj�ce z przepisów 
odr�bnych. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Komunikacja. 
 
  1) obsługa komunikacyjna terenu z projektowanej ulicy 

(drogi wewn�trznej). Lokalizacja miejsc postojowych 
w granicach własnych działek, 

 
  2) zasad� przebiegu projektowanej ulicy okre�la rysunek 

planu, 
 
  3) ulica o szeroko�ci pasa drogowego 8,0 m. 
 

2. Infrastruktura techniczna. Ustala si� generaln� zasad� 
prowadzenia sieci oraz niezb�dnych urz�dze� infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczaj�cych ulicy (drogi 
wewn�trznej). W razie uzasadnionej potrzeby, sieci 
infrastruktury technicznej mo�na sytuowa� poza w/w liniami 
rozgraniczaj�cymi oraz wydziela� dodatkowe tereny pod te 
sieci. Na obszarze obj�tym planem dopuszcza si� lokalizacj� 
urz�dze� typu: przepompownie �cieków, stacje 
transformatorowe, itp., zgodnie z wła�ciwymi normami, 
przepisami technicznymi i budowlanymi, bez konieczno�ci 
zmiany niniejszego planu miejscowego. 
 
  1) zaopatrzenie w wod� docelowo poprzez projektowan� 

sie� wodoci�gow� rozdzielcz�, wyposa�on� 
w hydranty przeciwpo�arowe, do czasu wybudowania 
wodoci�gu dopuszcza si� tymczasowe uj�cia własne, 
które winny spełnia� wymogi higieniczno-sanitarne, 

 

  2) odprowadzenie �cieków docelowo, poprzez projektowan� 
sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
projektowane przepompownie �cieków, projektowanym 
kolektorem tłocznym do istniej�cej oczyszczalni 
�cieków w D	wierzutach (wariant I wg „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy D	wierzuty”) lub projektowanej 
oczyszczalni w okolicy wsi Kał�czyn (wariant II wg w/w 
Studium). Obowi�zuje bezwzgl�dny nakaz podł�czenia 
obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi do 
kanalizacji sanitarnej z chwil� jej wybudowania.  
Jako rozwi�zanie przej�ciowe, do czasu wybudowania 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do ko�ca 2015 r. 
dopuszcza si� odprowadzenie �cieków do szczelnych, 
atestowanych zbiorników bezodpływowych, 
z obowi�zkiem wywozu �cieków do punktu zlewnego 
w istniej�cej oczyszczalni �cieków w D	wierzutach. 
W trakcie projektowania i budowy zbiorników nale�y 
zastosowa� technologie o najwy�szym stopniu 
zabezpiecze� i odpowiednim poziomie technicznym, 
wykluczaj�cym mo�liwo�� powstania ska�enia 
�rodowiska, zarówno w trakcie eksploatacji zbiorników, 
jak i podczas przepompowywania �cieków celem 
wywozu. Obszar obj�ty planem znajduje si� na terenie 
aglomeracji D	wierzuty wyznaczonej na terenie gminy 
Rozporz�dzeniem Nr 7 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. (Dziennik 
Urz�dowy Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 10 
z 2008 r., poz. 272), 

 
  3) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo 

i do dołów chłonnych na poszczególnych działkach 
w obr�bie własnej nieruchomo�ci, 

 
  4) zasilanie w energi� elektryczn� z istniej�cej stacji 

transformatorowej S-0320 Zazdro�� (Targowo), 
projektowan� sieci� kablow� nn 0,4 kV, zgodnie  
z warunkami ENERGA-OPERATOR SA, Oddział 
w Olsztynie, Rejon Energetyczny Szczytno. 
W s�siedztwie istniej�cej, napowietrznej linii 
energetycznej SN 15kV obowi�zuj� ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu z tytułu ochrony  
przed pora�eniami oraz oddziaływania pola 
elektromagnetycznego, zgodnie z normami i przepisami 
odr�bnymi. Odcinki linii napowietrznej SN 15 kV 
koliduj�ce z projektowanym zagospodarowaniem nale�y 
przebudowa� lub dostosowa� do wymogów 
odpowiednich norm i przepisów odr�bnych, zgodnie 
z warunkami dysponenta sieci jw., 

 
  5) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 	ródeł ciepła 

stosownie do wymaganych przepisami odr�bnymi 
pozwole� wła�ciwych organów. Zaleca si� stosowanie 
niskoemisyjnych 	ródeł ogrzewania, 

 
  6) gromadzenie odpadów stałych w kontenerach 

usytuowanych na działce z zapewnieniem ich 
wywo�enia, stosownie do przepisów odr�bnych. 

 
3. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej. 
Realizacja ustale� niniejszego planu nie obejmuje 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych 
do zada� własnych gminy, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy. 
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Rozdział 3 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ �CE 

POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OBJ�TYCH PLANEM 
 

§ 8. 1. Ustalenia szczegółowe obowi�zuj� ł�cznie 
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale II niniejszej 
uchwały. 

 
2. Ustalenia szczegółowe reguluj� zasady ochrony 

�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczegółowe 
zasady lokalizacji zabudowy, parametry i wska	niki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu: 
 

L.p. Oznaczenie  
 terenu 

Ustalenia 

1. ML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teren zabudowy rekreacji indywidualnej.  
a) zabudowa wolnostoj�ca w formie wiejskiej 

zabudowy zagrodowej, która skal� i form� 
winna harmonizowa� z otoczeniem 
i krajobrazem oraz nawi�zywa� do istotnych 
cech architektury regionalnej,  

b) w elewacjach nale�y stosowa� naturalne, 
tradycyjne materiały wyko�czeniowe – 
drewno, cegł�, kamie�. Tynki – o wygl�dzie 
tynków tradycyjnych, wyklucza si� okładziny 
elewacyjne typu siding,  

c) maksymalna ilo�� kondygnacji- dwie, w tym 
kondygnacja (druga) w postaci u�ytkowego 
poddasza pod dachem stromym (wysokim), 

d) wysoko�� górnej kraw�dzi elewacji frontowej 
3,0 – 3,50 m, 

e) poziom posadowienia najni�szej kondygnacji 
u�ytkowej (parteru) nie wy�ej ni� 0,6 m 
w odniesieniu do najwy�szego punktu 
istniej�cego poziomu terenu na linii ka�dej 
elewacji, 

f) dachy symetryczne strome (wysokie) kryte 
dachówk� ceramiczn� w kolorze naturalnym 
lub ognioodporn� trzcin�:  

    - k�t nachylenia połaci dachowych głównej 
bryły budynku w przedziale 380 – 450, 

    - wysoko�� gł. kalenicy – odpowiednio do 
geometrii nachylenia połaci dachowych, nie 
wi�cej ni� 9,0 m,  

    - układ połaci dachowych – dwu lub 
wielospadowy, 

    - kierunek głównej kalenicy w stosunku do 
frontu działki – równolegle do ulicy (drogi 
wewn�trznej), wzdłu� frontu działki (nie 
dotyczy 2 działek skrajnych – od północy)  

g) maksymalny wska	nik powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 0,15,  

h) minimalny wska	nik powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki 
0,75, 

i) w obr�bie ka�dego z budynków dopuszcza si� 
sytuowanie budynków gospodarczych, 
gara�owych i gara�owo-gospodarczych oraz 
innych obiektów, jak zadaszenia i podcienie.  

    Warunkiem lokalizacji tych obiektów jest:  
    - dostosowanie do charakteru i wymaga� 

u�ytkowania podstawowego,  
    - zamkni�cie si� zabudowy w jeden zespół 

grupuj�cy wszystkie obiekty,  
    - zakaz wznoszenia obiektów jako wolnostoj�ce,  
j) ustala si� nast�puj�ce nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległo�ciach: 12,0 m od granicy 
lasu oraz 20,0 m od kraw�dzi jezdni drogi 
powiatowej. 

2. KDW Teren komunikacji: ulica (droga wewn�trzna) 
obsługuj�ca obszar planu. - w obr�bie linii 
rozgraniczaj�cych obowi�zuje:  
a) klasyfikacja funkcjonalno-techniczna, przebieg 

i szeroko�� pasa drogowego,  
b) zakaz realizacji obiektów budowlanych, 

z wyj�tkiem sieci i urz�dze� uzbrojenia terenu 
w zakresie: wody, kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetyki, telekomunikacji itp. pod 
warunkiem nienaruszania wymaga� 
okre�lonych w odr�bnych przepisach 
dotycz�cych ulic,  

c) zakaz stosowania �u�la i gruzu budowlanego 
dla nawierzchni pieszych i jezdnych 
w rozwi�zaniach tymczasowych i docelowych. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomo�ci obj�tych 
planem. 

 
1. Scalanie nieruchomo�ci - nie wyst�puje. 

 
2. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomo�ci 

obj�tej planem okre�la rysunek planu stanowi�cy 
zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

3. Dopuszcza si� inny podział na działki zabudowy  
rekreacji indywidualnej przy zachowaniu nast�puj�cych 
zasad i warunków: 
 
  a) granice działek w stosunku do osi ulicy (drogi 

wewn�trznej) nie mog� odbiega� od k�ta prostego, 
 
  b) powierzchnia jednej działki nie mo�e by� mniejsza ni� 

1000,0 m2. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 10. Na obszarze obj�tym planem, zgodnie z art. 113 

ust. 2, w zwi�zku z przepisami art. 114 ustawy Prawo 
ochrony �rodowiska wskazuje si� teren zabudowy 
rekreacji indywidualnej (ML), nale��cy do terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
podlegaj�ce ograniczeniom dopuszczalnego poziomu 
hałasu z tytułu przepisów ochrony �rodowiska. 
 

§ 11. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy, dotycz�cy 
obowi�zkowego okre�lenia zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – 
nie ma zastosowania w ustaleniach niniejszego planu 
miejscowego. 
 

§ 12. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, dotycz�cy 
obowi�zkowego okre�lenia wymaga� wynikaj�cych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie ma 
zastosowania w  ustaleniach niniejszego planu miejscowego. 

 
§ 13. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy dotycz�cy 

obowi�zkowego okre�lenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie, ustalonych na podstawie odr�bnych przepisów, 
w tym terenów górniczych a tak�e nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�onych osuwaniem 
si� mas ziemnych – nie ma zastosowania w ustaleniach 
niniejszego planu miejscowego. 
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§ 14. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy, dotycz�cy 
obowi�zkowego okre�lenia szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy - nie ma 
zastosowania w ustaleniach niniejszego planu 
miejscowego. 

 
§ 15. Ustalenia dotycz�ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania 
terenów: 
 

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 
z planem utrzymuje si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu. 

 
2. Wprowadza si� zakaz lokalizowania tymczasowego 

zagospodarowania terenu. 
 
3. Wprowadza si� zakaz sytuowania tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyj�tkiem zaplecza budowy na 
czas jej trwania. 
 

§ 16. Ustalenia dotycz�ce wysoko�ci stawek 
procentowych stanowi�cych podstaw� do okre�lania 
opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4: 

 

L.p. Teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem 

Wysoko�� 
procentowa stawki 

1. ML 30 
5. KDW 30 

 
§ 17. Nieustalone w planie warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) 
wła�ciwe przepisy techniczne i budowlane. 

 
§  18. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy D	wierzuty. 
 
§  19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Krzysztof Sawicki 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XXIX/249/10 
Rady Gminy D	wierzuty 
z dnia 14 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/249/10 
Rady Gminy D	wierzuty 
z dnia 14 wrze�nia 2010 r. 

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), 
Rada Gminy D	wierzuty postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie ewidencyjnym Targowo, 
działka nr 237/1, gmina D	wierzuty z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy D	wierzuty” uchwalonym uchwał� Nr XIV/122/2000 Rady Gminy w D	wierzutach z dnia 7 lipca 2000 r. 
 

2. Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy. 
 

3. Realizacja ustale� planu miejscowego nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� 
własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr II/10/10  

Rady Gminy Grunwald 

z siedzib � w Gierzwałdzie 

z dnia 15 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie okre �lenia wysoko �ci stawek opłat za zaj �cie pasa drogowego,  

dróg których zarz �dc� jest Gmina Grunwald 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jedn.:  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U.  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 40 ust. 8 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zmiany: Dz. U. 
z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381. z 2008 r., 
Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227 poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 19 poz. 100, Nr 86 poz. 720 
i Nr 168 poz. 1323 Rada Gminy Grunwald uchwala,  
co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� wysoko�ci stawek opłaty za zaj�cie 

pasa drogowego dróg zarz�dzanych przez Gmin� 
Grunwald zwanych dalej „drogami gminnymi” na  
cele niezwi�zane z budow�, przebudow�, remontem, 
utrzymaniem i ochron� dróg, dotycz�ce : 
 
  1. prowadzenia robót w pasie drogowym; 

 
2. umieszczenie   w   pasie   drogowym   urz�dze� 

infrastruktury technicznej niezwi�zanych z potrzebami 
zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 

 
3. umieszczenie   w   pasie   drogowym  obiektów 

budowlanych niezwi�zanych z potrzebami zarz�dzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

 
4. zaj�cie pasa drogowego na prawach wył�czno�ci 

i celach innych ni� wymienione w pkt 1-3. 
 

§ 2. 1. Za zaj�cie 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
dróg gminnych, o których mowa w § 1, pkt 1 i 4 ustala si� 
nast�puj�ce stawki opłat za ka�dy dzie� zaj�cia: 
 
  1) chodników, poboczy i innych przestrzeni poza jezdni� 

– 3,00 zł. 
 
  2) jezdni do 20%, opasek, zatok postojowych - 4,00 zł. 
 
  3) jezdni powy�ej 20% do 50% szeroko�ci - 5,00 zł 
 
  4) jezdni powy�ej 50% do całkowitego jej zaj�cia - 8,00 zł. 
 

2. Zaj�cie pasa drogowego przez okres krótszy ni� 
24 godziny jest traktowane jak zaj�cie pasa drogowego 
przez 1 dzie�. 

 
§ 3. 1. Za zaj�cie pasa drogowego dróg gminnych, 

o których mowa w § 1, pkt 2 ,ustala si� nast�puj�ce stawki 
rocznej opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej zaj�tego przez rzut poziomy umieszczonego 
urz�dzenia, niezale�nie czy to teren zabudowany czy 
niezabudowany: 
 
  1) w poprzek drogi – 20 zł. 
 
  2) wzdłu� drogi: 

a) w jezdni – 15 ,00 zł. 
b) poza jezdni� – 10,00 zł. 

 
2. Za umieszczenie urz�dzenia na drogowym obiekcie 

in�ynierskim ustala si� roczna stawk� opłat za 1 m2 


