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§ 3. ń. Opłata za Wwiadczenia przedszkola naliczana 
jest za kacd> godzinC pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad zakres i wymiar okreWlony w § ń. 

 
2. Ustala siC odpłatnoWć rodziców za jedn> godzinC 

korzystania ze WwiadczeM przedszkola o których mowaŚ 
 
  1) w § 2 ust. 2 pkt 1-5 w wysokoWci Ń,Ń98 % minimalnego 

wynagrodzenia miesiCcznego za pracC ustalonego 
zgodnie z odrCbnymi przepisami,* 

 
  2) w § 2 ust.2 pkt 6-8 w wysokoWci Ń,ńŃ3 % minimalnego 

wynagrodzenia miesiCcznego za pracC ustalonego 
zgodnie z odrCbnymi przepisami, 

 
§ 4. ń. Dyrektor przedszkola bior>c pod uwagC 

obecnoWć dziecka na zajCciach, o których mowa w § 2 ust. 2 
wylicza oraz podaje do wiadomoWci rodziców informacje 
o ł>cznej miesiCcznej opłacie za korzystanie ze WwiadczeM 
przedszkola, o których mowa w § 2. 

 
2. OpłatC, o której mowa w § 4 ust. 1 wnosi siC co 

miesi>c w terminie do ńŃ dnia miesi>ca z dołu, tj. za 
miesi>c poprzedni. 

 
§ 5. Szczegółowy zakres WwiadczeM oraz odpłatnoWci, 

o których mowa w § 2, § 3 i w § 4 okreWla umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiCdzy dyrektorem placówki 
a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Nidzicy. 
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI/3Ńń/2ŃŃŃ Rady 

Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: 
opłat za Wwiadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminC Nidzica. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w cycie w terminie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego z  moc> obowi>zuj>c> od 
1 listopada 2010 r. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Stanisław PaliMski 

 

 
 
____________ 
* RozstrzygniCcie nadzorcze PN.Ń9ńń-2ń3/ńŃ z dnia 6 paadziernika 2Ń10 r. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/343/10 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 14 wrzeWnia 2010 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci terenu WarmiMskiego Obszaru 

Turystycznego w obrCbie geodezyjnym Fr>czki, gmina Dywity. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; zm. 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 i 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, Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 oraz 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717; zm. 2004 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Dywity na 
wniosek Wójta żminy Dywity uchwala, co nastCpujeŚ 
 
 

 
 

Rozdział 1 
Ustalenia podstawowe 

 
§ 1. ń. Stwierdza siC zgodnoWć projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci 
terenu WarmiMskiego Obszaru Turystycznego w obrCbie 
geodezyjnym Żr>czki, gmina Dywity z ustaleniami 
Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Dywity uchwalonego uchwał> Rady 
Gminy Dywity Nr XXXVI/244/06 z dnia 11 lipca 2006 r. 

 
2. Uchwala siC Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla czCWci terenu WarmiMskiego Obszaru 
Turystycznego w obrCbie geodezyjnym Żr>czki, gmina 
Dywity, w granicach opracowania oznaczonych na 
rysunku planu - zał>czniku nr ń do uchwały. 

 
3. Integraln> czCWć niniejszej uchwały stanowiŚ 

  1) Zał>cznik nr ń w tym zał>czniki nr ńA wieW Żr>czki 
w skali 1:2000 i zał>cznik nr ńB pozostała czCWć 
obrCbu Żr>czki w skali 1:5000 w zakresie okreWlonym 
w uchwale i na rysunku, 
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  2) Zał>cznik nr 2 - rozpatrzenie uwag przez RadC żminy 
wniesionych podczas wyłocenia planu, 

  3) Zał>cznik nr 3  - realizacja zadaM nalec>cych do 
samorz>du gminnego wynikaj>cych z uchwalenia mpzp. 

 
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa oŚ 

  1) akcencie architektonicznym - rozumie siC przez to 
wyrócnienie wskazanego miejsca w odniesieniu do 
wysokoWci bryły budynku oraz kompozycji elewacji czy 
odmiennego materiału itp., 

  2) elewacji presticowej - oznacza to, ce projekt 
i wykonanie wskazanej w planie elewacji ma 
charakteryzować siC wysokimi walorami 
architektonicznymi w zakresie ucycia materiałów 
i proporcji bryły budynkuś 

  3) karcie terenu - nalecy przez to rozumieć zagregowany 
zapis ustaleM szczegółowych dotycz>cych 
okreWlonego terenu wyrócnionego symbolem 
cyfrowym i literowym, 

  4) ładzie przestrzennym - rozumie siC przez to takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijn> 
całoWć oraz uwzglCdnia w uporz>dkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, Wrodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne, 

  5) modernizacji - w zakresie pojCciowym „modernizacji” 
mieWci siC remont, nadbudowa, rozbudowa 
i przebudowa istniej>cego obiektu, przeznaczonego do 
utrzymana, tzn. do parametrów zgodnych z pkt 8 i 
ustaleniami pkt 3 zapisanych w ustaleniach 
szczegółowych - kartach terenu. 

  6) obowi>zuj>cej linii zabudowy - oznacza to liniC 
zabudowy, na której musi być ustawiona Wciana 
elewacji frontowej budynku, 

  7) przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

  8) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
stanowi>cy zał>czniki graficzne nr ńA i 1B do 
niniejszej uchwały, 

  9) 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). 

 
§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
  1) ustalenie przeznaczenia terenów pod okreWlone funkcje, 
  2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, 
  3) ustalenie zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego, 
  4) ustalenie wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, 
  5) ustalenie parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wskaaników intensywnoWci zabudowy, 

  6) okreWlenie szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym, 

  7) okreWlenie szczegółowych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

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

  9) ustalenie sposobów tymczasowego zagospo-
darowania terenu, 

10) ustalenie stawek procentowych, na podstawie, których 
ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. W granicach obszaru obowi>zywania ustaleM planu 

nie wystCpuj>Ś 
  1) tereny górnicze, 
  2) tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych, 
  3) tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi. 
 

§ 4. ń. Ustala siC funkcje terenu dla obszaru objCtego 
planem: 
  1) funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona 

symbolem MN, 
  2) funkcja mieszkaniowa wielorodzinna, oznaczona 

symbolem MW, 
  3) funkcja usług administracyjnych ł>czona z funkcj> 

mieszkaniow> jednorodzinn>, oznaczona symbolem 
U/MN, 

  4) funkcja rolnicza, zabudowa zagrodowa, oznaczona 
symbolem RM, 

  5) funkcja usług agroturystycznych w gospodarstwach 
rolnych, oznaczona symbolem RM/U, 

  6) funkcja usług turystyki z mieszkaniem dla właWciciela, 
oznaczona symbolem UT/M, 

  7) funkcja usługowo-turystyczna, oznaczona symbolem 
UT, 

  8) funkcja usługowa sportu i rekreacji, oznaczona 
symbolem US, 

  9) funkcja usługowa - kultu religijnego, oznaczona 
symbolem UKr, 

10) funkcja usługowa - oWwiaty, oznaczona symbolem UO, 
11) funkcja mieszkaniowo-usługowa, oznaczona 

symbolem MN/U, 
12) funkcja usługowo-produkcyjno handlowa, oznaczona 

symbolem UPH, 
13) funkcja usługowa - handlu, oznaczona symbolem UH, 
14) projektowany las, oznaczony symbolem ZL, 
15) zieleM publiczna, oznaczona symbolem ZP, 
16) teren przestrzeni publicznej, oznaczony symbolem PP, 
17) funkcja usługowa zwi>zana z obsług> rolnictwa, 

oznaczona symbolem UOR, 
18) funkcje towarzysz>ceŚ 

a) komunikacja, oznaczona symbolem KD, 
b) tereny urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

oznaczony symbolem NO, 
 

2. CzCWć terenu pozostaj>ca w dotychczasowym 
ucytkowaniu: 
  a) cmentarz czynny, oznaczony symbolem ZC, 
  b) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R, 
  c) las z elementami parku rozrywki i rekreacji, oznaczony 

symbolem Z/UR, 
  d) teren lasu, oznaczony symbolem ZL, 
  e) pod zieleM naturaln> oznaczona symbolem Zn, 
  f) wody powierzchniowe Wródl>dowe (stawy, cieki 

wodne, rowy melioracyjne), oznaczone symbolem WS. 
 

§ 5. ń. Ustala siC, ce obsługa komunikacyjna terenu 
objCtego opracowaniem oparta jest o istniej>c> drogC 
powiatow> klasy lokalnej, od której pocz>tek bior> 
wydzielone ulice klasy dojazdowej oraz projektowane: 
  1) ulice wewnCtrzne, które stanowi> ulice oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDW, 
  2) ulice pieszo jezdne uzupełniaj>ce, oznaczone 

symbolem KDX. 
Ulice, o których mowa, oznaczone s> na rysunku 
planu - zał>czniku graficznym nr ńA i 1B. 
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2. Dla nowej zabudowy oraz tej podlegaj>cej 
rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu 
ucytkowania istniej>cych obiektów ustala siC obowi>zek 
zapewnienia miejsc postojowych w iloWciach nie 
mniejszych nicŚ 
  1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie licz>c miejsca 
w garacu, 

  2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - min. 
1 miejsce na jedno mieszkanie, 

  3) dla zabudowy zagrodowej - min. 1 miejsce postojowe 
na 1 gospodarstwo domowe, nie licz>c miejsca 
w garacu oraz miejsca na maszyny rolnicze według 
potrzeb, 

  4) dla usług rzemiosła - 1 miejsce na 5Ń m² powierzchni 
przeznaczonej pod rzemiosło oraz ń miejsce dla 
czterech zatrudnionych, nie mniej jednak nic dwa 
miejsca na działce, 

  5) dla usług zwi>zanych z obsług> rolnictwa, 
przetwórstwa, przemysłu i handlu materiałami rolnymi 
- 1 miejsce na ńŃŃ m² powierzchni magazynowej, 
1 miejsce dla 8 zatrudnionych, oraz miejsca na 
samochody zwi>zane za specyfik> przedsiCbiorstwa, 

  6) dla usług agroturystycznych - 1 miejsce na pokój oraz 
min. 3 miejsca dla obsługi, 

  7) dla handlu - 1 miejsce na 10 m
2
 powierzchni 

handlowej, lecz nie mniej nic 2 miejsca na obiekt, 
  8) dla usług innych nic handel i produkcja - 1 miejsce na 

2Ń m² pow. przeznaczonej na działalnoWć gospodarcz>. 
 

§ 6. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego. 
 

ń. Cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego podlegaj>ce ochronieŚ 
  1) istniej>ce tereny leWne i tereny zadrzewione, 
  2) naturalne i sztuczne oczka wodne, rowy i tereny podmokłe 

oznaczone na rysunku planu, z dopuszczeniem 
skanalizowania rowów, na które obowi>zuje uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego, ewentualnie rozwi>zanie 
projektowe, dotycz>ce odprowadzenia oczyszczonych 
Wcieków do rowów otwartych, wymaga przed realizacj> 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

 
2. Elementy zagospodarowania przestrzennego 

wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
  1) zabudowa mieszkaniowa, jej parametry, kształt 

dachów, linie zabudowy; 
  2) zabudowa usługowa, jej parametry, kształt dachów, 

linie zabudowy; 
  3) sieć dróg lokalnych, dojazdowych, wewnCtrznych. 
 

3. Kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym: 
  1) miejsc spotkaM ludnoWci miejscowej, 
  2) małej architektury, 
  3) urz>dzeM słuc>cych wypoczynkowi i rekreacji, 
 

4. Lokalizacja i wielkoWć reklam w przestrzeni 
publicznej. 

 
§ 7. Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ochrony 

Wrodowiska przyrodniczegoŚ 
  1) Zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji niszcz>cych 

naturalne walory terenu, w tym jego ukształtowanie, 
zakaz makroniwelacji, zasypywania oczek wodnych 
i terenów podmokłych, 

  2) Ochrona i utrzymanie istniej>cych skupisk zadrzewieM 
i zakrzewieM oraz terenów leWnych, 

  3) Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 
istniej>cej i projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi zawartymi w kartach terenu, 

  4) Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Wcieków do 
wód powierzchniowych, 

  5) Zakaz budowy zakładów i obiektów stwarzaj>cych 
zagrocenie dla cycia lub zdrowia ludzi i o szkodliwym 
wpływie na Wrodowisko (wymagaj>cych opracowania 
raportu zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami). 

 
§ 8. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala siCŚ 

  1) Utrzymanie proporcji zabudowy obiektów nowo-
projektowanych lub przebudowywanych w skali 
zabudowy zagrodowej i  jednorodzinnej z  
ograniczeniem wysokoWci zabudowy do ńŃ,5 m npt. 
oraz zabudowy wielorodzinnej do 14,5 m npt., 

  2) Tworzenie terenów zielonych poprzez realizacjC 
zieleni przydomowej, 

  3) Zakaz budowy obiektów wycszych nic 15,0 m npt., 
  4) Ochrona istniej>cych drzew przydrocnych, dopuszcza 

siC ich wyciCcie tylko w przypadku, gdy stwarzaj> 
niebezpieczeMstwo w ruchu drogowym. 

 
§ 9. ń. Ustala siC, ce obszar bCdzie wyposacony 

w systemy infrastruktury technicznej, które znajdować siC 
bCd> w liniach rozgraniczaj>cych poszczególnych ulic 
poza pasem jezdni. Infrastruktura, o której mowa, dotyczy 
linii i urz>dzeM technicznych z ni> zwi>zanych dla sieciŚ 
  a) elektroenergetycznej przesyłowej i oWwietleniowej, 
  b) wodoci>gowej, 
  c) docelowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej, 
  d) Wwiatłowodów i sieci telefonicznej. 
 

2. Dla okresu przejWciowego mocliwa jest realizacja 
szamb lub innych dopuszczalnych prawem urz>dzeM 
unieszkodliwiania Wcieków, które po wybudowaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej zostan> zlikwidowane, a budynki 
podł>czone do sieci. 

 
3. Adaptuje siC istniej>ce sieci infrastruktury 

technicznej znajduj>ce siC w pasach drogowych i na 
terenach prywatnych, dopuszcza siC ich modernizacje. 

 
4. Nowe linie elektrotechniczne niskiego i Wredniego 

napiCcia oraz telefoniczne musz> być skablowane, 
wskazane jest skablowanie linii istniej>cych na terenach 
zabudowanych. 

 
5. Dopuszcza siC realizacjC nowych sieci infrastruktury 

technicznej pod warunkiem otrzymania zgody od 
poszczególnych właWcicieli terenu oraz w pasach 
ulicznych, pod warunkiem uzyskania zgody zarz>dcy 
drogi. 

 
6. żromadzenie odpadów stałych (zgodnie 

z obowi>zuj>c> ustaw> o odpadach i przyjCt> polityk> 
gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych 
w granicach własnoWci lub ucytkowania terenu. 
Segregacja, wywóz oraz utylizacja odpadów nastCpować 
bCdzie zgodnie z obowi>zuj>cym na terenie gminy 
systemem. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 10. Ustalenia szczegółowe odniesione do kacdego 

symbolu ujCte s> w poszczególnych kartach terenu. 
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KARTA TERENU MN. 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1 - 2.11 MN 
2 Powierzchnia terenu: 8,71 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

1) Funkcja terenu:  
  a) głównaŚ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
  b) towarzysz>ceŚ usługi i rzemiosło nieuci>cliwe.  
2) Wykluczenia:  
  a) stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, przemysł lub wytwórczoWć uci>cliwa. 

4  ń) Obowi>zuj> linie zabudowy jak zaznaczono na rysunku.  
 2) Pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Ustala siC udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 50 %, w tym udział zieleni wysokiej  
min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 

6 Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury  
 ń) Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej wsi Żr>czki dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz znajduj>cych siC w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków (zaznaczonych na rysunku planu) wraz z otoczeniem - obiekty te s> przeznaczone do bezwzglCdnego zachowania 
w swojej historycznej formie (w przypadku architektury - bryła, materiał wykoMczeniowy, kształt dachu i jego pokrycie, stolarka okienna 
i drzwiowa) - wszelkie prace budowlane na tym obiekcie winny być uzgodnione z właWciw> słucb> ochrony zabytków.  

 2) Dla nowej zabudowy w obszarze objCtym stref> wprowadza siC nastCpuj>ce zasady w zakresie kształtowania architektury: 
  a) Now> zabudowC projektować w nawi>zaniu do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych realizacji współczesnych 

(gabaryty, forma); 
  b) W elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, takie jakŚ cegła, kamieM, tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, drewnoś  
  c) Wszelkie inne zmiany winny uwzglCdnić analizC skutków dla krajobrazu i panoramy miejscowoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 ń) źlewacje budynków realizowane wzdłuc ulic w ramach zabudowy działek stanowić bCd> domkniCcie ulic stanowi>cych przestrzeM publiczn>.  
 2) Budynek od strony ulicy (ulic) winien mieć starannie wykoMczone elewacje. 

8  Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcji  
1) W ramach okreWlonej funkcji mog> być realizowaneŚ  
  a) na jednej działce jeden budynek mieszkalny, 
  b) budynki gospodarcze i garace (maks. dla 2 samochodów),  
  c) podjazdy, chodniki,  
  d) infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media, 
  e) mała architektura taka jakŚ pergole, altanki, basen k>pielowy, oczka wodne itp.  
2) źlewacje obiektów połoconych wzdłuc ulic winny posiadać elewacjC presticow>. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
 3.1.) budynki mieszkalne: 
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 10,5 m npt  
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II, w tymŚ parter + poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 0,9 mnpt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach czterospadowy lub mansardowy, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC,  
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej,  
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych.  
 3.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 5,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
   h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
4) Maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów 3Ń % w stosunku do powierzchni działki. 
5) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej o  wysokoWci nie wycszej nic ń,5 m npt.  
6) Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkach. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m

2
. 

   Kształt reklamy winien być dostosowany do architektury budynku.  
7) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9  ń) BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> ulice s>siaduj>ce, jeceli działka znajduje siC przy dwóch ulicach, wjazd na działkC nalecy 
wykonać z ulicy nicszej klasy.  

 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej działalnoWci gospodarczej, 
realizować na terenie własnej działki ( zgodnie z § 5 ust. 2). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
ń) Ustala siC nowe podziały terenu na nicej podanych warunkachŚ  
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 

z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>, orientacyjny podział terenu na 
poszczególne działki pokazano na rysunku planu, 

  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej KDW, 
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne.  
2) Teren nie wymaga scalenia. 
3) Dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 1) Zakaz budowy w miejscach oznaczonych, jako tereny podmokłe, skupiska drzew i krzewów, znajduj>ce siC w obrCbie terenów 

przeznaczonych pod funkcje usługow>, mieszkaniow> lub usługowo-mieszkaln>.  
 2) Szczególnie estetycznie realizować ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presticowa). 
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12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Docelowo wszystkie obiekty mieszkalne, winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. 

Dopuszcza siC tymczasowo odprowadzenie Wcieków z nowej zabudowy do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub innych 
dopuszczalnych prawem urz>dzeM lokalizowanych na działce budowlanej, które po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zostan> 
zlikwidowane, a budynki podł>czone do sieci.  

 2) Ogrzewanie budynków - własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. Docelowo dopuszcza siC mocliwoWć wspólnej sieci ciepłowniczej.  

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 ń) Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci niezabudowanej.  
 2) Ustala siC ńŃ % stawkC pobierana przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 

 
KARTA TERENU MW 
 
1 Oznaczenie ( symbol cyfrowo-literowy): 2.1. MW 
2 Powierzchnia terenu: 0,50 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

1) Funkcja terenu:  
  a)głównaŚ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
  b)towarzysz>ceŚ usługi nieuci>cliwe, takie jak handel detaliczny, biura i inne analogiczne, ogrody (tereny) rekreacyjne.  
2) WykluczeniaŚ stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, przemysł lub wytwórczoWć uci>cliwa. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 ń) Obowi>zuje dla budynku mieszkalnego nieprzekraczalna linia zabudowy jak zaznaczono na rysunku.  
 2) Pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Ustala siC udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 3Ń %, w tym udział zieleni wysokiej  
min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 

6 Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury  
 Na terenie nie wystCpuj> obiekty ani tereny objCte ochron> kulturow>. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 źlewacje budynków realizowane wzdłuc ulic w ramach zabudowy mieszkaniowej stanowi> domkniCcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy 
1) W ramach okreWlonej funkcji mog> być realizowaneŚ  
  a) budynki mieszkalne wielorodzinne, garace, budynki gospodarcze, 
  b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media oraz mała architektura, drogi wewnCtrzne, parkingi, Wciecki piesze 

i rowerowe, place zabaw.  
2) źlewacje obiektów połoconych wzdłuc ulic winny posiadać elewacjC presticow>.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi>zuje:  
 3.1.) budynki mieszkalne:  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 14,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do III, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach wielospadowy, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej,  
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
 3.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 5,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 0,9 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, h) adaptuje siC istniej>c> 

zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
4) Wskaanik intensywnoWci zabudowy Ń,8 - 2. 
5) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej o wysokoWci nie wycszej nic ń,5 m npt. 
 Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkach. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m2.Kształt reklamy winien być dostosowany do 
architektury budynku. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
1) BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> ulice klasy lokalnej, dojazdowe lub wewnCtrzne, jeceli działka znajduje siC przy dwóch ulicach - 

wjazd na działkC nalecy wykonać z ulicy nicszej klasy.  
2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne ( zgodnie z § 5 pkt 2). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
ń) Ustala siC nowe podziały terenu na nicej podanych warunkachŚ  
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 

z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>,  
  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej bezpoWredni lub poprzez wewnCtrzny układ komunikacyjny, 
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne. 
2) Podział terenu w oparciu o przepisy odrCbne umocliwiaj>ce wydzielenie odrCbnych terenów rekreacyjnych, 
3) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Zakaz zasypywania oczek wodnych. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej.  
 2) Ogrzewanie budynków indywidualne dla pojedynczego budynku lub dla zespołów budynków własne, preferowaneŚ energia słoneczna, energia 
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elektryczna itp. 
 3) żospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  
 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 

 
KARTA TERENU U/MN 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. U/MN 
2 Powierzchnia terenu: 0,27 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

1)Funkcja terenu: teren przeznaczony pod funkcjC usługowo-mieszkaniow>  
  a) funkcja głównaŚ usługi nieuci>cliwe, w tymŚ handel, gastronomia, usługi turystyczne, biura, drobne rzemiosło i inne analogiczne, ł>czone 

z mieszkaniem zwi>zanym z funkcj> usługow>.  
2)WykluczeniaŚ przemysł, wytwórczoWć uci>cliwa, handel o powierzchni wiCkszej nic 2ŃŃ m², stacje paliw. 

4  Ustala siC liniC zabudowy dla obiektu głównego, pozostałe obiekty w ustalonej linii zabudowy lub w głCbi działki z zachowaniem przepisów 
odrCbnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 2Ń %ś w tym udział zieleni wysokiej min. 3Ń % 

w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne  

ń) Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej wsi Żr>czki oraz ochronC obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz znajduj>cych siC 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków (zaznaczonych na rysunku planu) wraz z otoczeniem - obiekty te przeznaczone do bezwzglCdnego 
zachowania w swojej historycznej formie (w przypadku architektury - bryła, materiał wykoMczeniowy, kształt dachu i jego pokrycie, stolarka 
okienna i drzwiowa) - wszelkie prace budowlane na tym obiekcie winny być uzgodnione z właWciw> słucb> ochrony zabytków.  

2) Wprowadza siC zasady w zakresie kształtowania architektury jak nicejŚ 
  a) now> zabudowC projektować w nawi>zaniu do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych realizacji współczesnych 

(gabaryty, forma);  
  b) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamieM tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, drewnoś 
  c) wszelkie inne zmiany winny uwzglCdnić analizC skutków dla krajobrazu i panoramy miejscowoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowić bCd> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) Zabudowa w postaci jednego budynku usługowego wraz z mieszkaniem lub oddzielnie usługowego i mieszkalnego, budynki gospodarcze 

i garace (maks. dla 2 samochodów),  
  b) podjazdy, chodniki, 
  c) infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media,  
  d) mała architektura taka jakŚ pergole, altanki, oczka wodne itp. 
2) Elewacje obiektów połoconych wzdłuc ulic winny posiadać elewacjC presticow>. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
 3.ń.) budynki usługowe wraz mieszkaniem lub oddzielnie usługowego i mieszkaniowego:  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 10,5 m npt.,  
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 

 c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej,  
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach czterospadowy, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
3.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 5,5 m npt., 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 0,9 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 6Ń % ogólnej powierzchni działki, w tym powierzchnia funkcji mieszkalnej nie wiCcej 

nic 3Ń % całkowitej powierzchni zabudowy. 
5) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej o  wysokoWci nie wycszej nic ń,5 m npt.  
6) Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkach. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m

2
. 

 Kształt reklamy winien być dostosowany do architektury budynku.  
7) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2. 

9  ń) BezpoWredni dostCp do terenu z ulicy dojazdowej lub wewnCtrznej.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

ń) Ustala siC podział terenu na nicej podanych warunkachŚ  
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 

z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>, orientacyjny podział terenu na 
poszczególne działki pokazano na rysunku planu,  

  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej KDW, 
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne.  
2) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 ń) Zakaz budowy na terenach podmokłych.  
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 2) Szczególnie estetycznie realizować ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presticowa). 
12 Zasady obsługi incynieryjnej  

 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetyczne. Dopuszcza siC w okresie 
przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru nieczystoWci płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. 

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU MN/U 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. - 2.4. MN/U 
2 Powierzchnia terenu: 3,35 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

1) Funkcja terenu: teren przeznaczony pod funkcjC mieszkaniowo-usługow>  
  a) głównaŚ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ł>czona z zabudow> usługow>,  
  b) Towarzysz>caŚ usługi nieuci>cliwe, w tym: handel, gastronomia, usługi turystyczne, biura, drobne rzemiosło i inne analogiczne. 
2) WykluczeniaŚ przemysł, wytwórczoWć uci>cliwa, handel o powierzchni wiCkszej nic 2ŃŃ m², stacje paliw. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 Ustala siC liniC zabudowy dla obiektu głównego, pozostałe obiekty w ustalonej linii zabudowy lub w głCbi działki z zachowaniem przepisów 
szczególnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 2Ń %ś w tym udział zieleni wysokiej min. 3Ń % 
w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne  
 ń) Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej dla wsi Żr>czki oraz dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz znajduj>cych siC 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków (zaznaczonych na rysunku planu) wraz z otoczeniem - obiekty te przeznaczone do bezwzglCdnego 
zachowania w swojej historycznej formie (w przypadku architektury - bryła, materiał wykoMczeniowy, kształt dachu i jego pokrycie, stolarka 
okienna i drzwiowa) - wszelkie prace budowlane na tym obiekcie winny być uzgodnione z właWciw> słucb> ochrony zabytków.  

 2) Wprowadza siC zasady w zakresie kształtowania architektury jak nicejŚ 
  a) now> zabudowC projektować w nawi>zaniu do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych realizacji współczesnych 

(gabaryty, forma),  
  b) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamieM tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, drewno,  
  c) wszelkie inne zmiany winny uwzglCdnić analizC skutków dla krajobrazu i panoramy miejscowoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowić bCd> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) zabudowa w postaci jednego budynku mieszkalnego wraz z usług> lub oddzielnie usługowego i mieszkalnego, budynki gospodarcze i garace 

(maks. dla 2 samochodów),  
  b) podjazdy, chodniki, 
  c) infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media, 
  d) mała architektura taka jakŚ pergole, altanki, oczka wodne itp. 
2) źlewacje obiektów połoconych wzdłuc ulic winny posiadać elewacjC presticow>.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
 3.ń.) budynki usługowe wraz mieszkaniem lub oddzielnie usługowego i mieszkaniowego:  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 10,5 m npt., 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach czterospadowy, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC,  
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
3.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 5,5 mnpt., 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II, w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 0,9 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 6Ń % ogólnej powierzchni działki, w tym powierzchnia funkcji usługowej do 40 % 

ogólnej powierzchni zabudowy. 
5) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej o  wysokoWci nie wycszej nic ń,5 mnpt.  
6) Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkach. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m

2
. 

 Kształt reklamy winien być dostosowany do architektury budynku. 
9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  

 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z ulicy dojazdowej lub wewnCtrznej.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 
terenie własnej działki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
ń) Ustala siC nowe podziały terenu na nicej podanych warunkachŚ 
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 
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z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>, orientacyjny podział terenu na 
poszczególne działki pokazano na rysunku planu, 

  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej KDW, 
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne. 
2) Podział terenu mocliwy jest po realizacji zabudowy.  
3) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 ń) Zakaz budowy na terenach podmokłych.  
 2) Szczególnie estetycznie realizować ogrodzenia od strony ulicy (elewacja presticowa). 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetyczne. Dopuszcza siC w okresie 

przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru nieczystoWci płynnych.  
 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 

słoneczna, energia elektryczna itp. 
 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  
 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 

 
KARTA TERENU Zn 
 
1 Oznaczenie (symbol literowy): 1.Zn, 2.Zn 
2 Powierzchnia terenu: 18 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja:  

 ń) Teren przeznaczony pod zieleM naturaln> oznaczony ń. Zn.  
 2) Teren przeznaczony pod pas ochronny ci>gu ekologicznego oznaczony 2. Zn. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki ńŃŃ %. 
 3) Dla terenu 2. Zn zachowanie ci>głoWci przyrodniczo-krajobrazowej umocliwiaj>cej istnienie szlaków komunikacyjnych dla wielu gatunków 

zwierz>t i roWlin, a takce stwarzaj>cej warunki do zachowania rócnorodnoWci genetycznej. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej wartoWci. 
7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  

 Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 

 Teren podmokły i zadrzewiony preferowany do ochrony jako ucytek ekologiczny. 
9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingiŚ 

 Nie dotyczy. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ  

 Dopuszcza siC podział terenu na warunkach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

 Zakaz zabudowy. 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  

 Nie dotyczy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opłatC.  

 Ustala siC Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci, wartoWć terenu w wyniku opracowania mpzp nie uległa zmianie. 
 
KARTA TERENU UOR 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 1.1. UOR 
2 Powierzchnia terenu: 2,45ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 ń) Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługow> - zwi>zan> z obsług> rolnictwa, dopuszcza siC ł>czenie z siedliskiem rolniczym.  
 2) WykluczeniaŚ przemysł i wytwórczoWć uci>cliwa, handel o powierzchni sprzedacy wiCkszej nic 2ŃŃ m². 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy od drogi publicznej, pozostałe linie zabudowy z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 2Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne  
 Teren nie jest objCty stref> ochrony konserwatorskiej. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowić bCd> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) zabudowa w postaci budynków usługowych, budynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-usługowego, budynków gospodarczych i garacy, 
   b) podjazdy, chodniki,  
  c) infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media,  
  d) mała architektura taka jakŚ pergole, altanki, oczka wodne itp.  
2) źlewacje obiektów połoconych wzdłuc ulic winny posiadać elewacjC presticow>. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
 3.ń.) budynek usługowy, mieszkaniowo-usługowy lub mieszkalnegoŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max.. do 10,5 m npt, 
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  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach czterospadowy, 
  f) dla budynku usługowego - rodzaju dachu i pokrycia nie ustala siC, 
  g) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  h) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  i) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
 3.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ 
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 8,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 0,9 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 2Ń % ogólnej powierzchni działki. 
5) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej o  wysokoWci nie wycszej nic 1,5 m npt.  
6) Lokalizacja reklamy na terenie własnym. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 6 m

2
. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z ulicy s>siaduj>cej.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

 Wydzielenie terenu pod funkcjC UOR z działki rolnej, której granice okreWlone s> na rysunku planuŚ  
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 

z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>, orientacyjny podział terenu na 
poszczególne działki pokazano na rysunku planu,  

  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej KDW, 
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Na warunkach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza siC 

w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru nieczystoWci 
płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. 

3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU UPH 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. UPH 
2 Powierzchnia terenu: 1,45 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 ń) Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługow>, handlow>, produkcyjn>.  
 2) Wykluczenia: handel o powierzchni wiCkszej nic 4ŃŃ m². 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 Nie ustala siC linii zabudowy, budynku lokalizować z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 2Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne  
 Wprowadza siC zasady w zakresie kształtowania architektury jak nicejŚ  
  a) now> i modernizowan> zabudowC projektować w nawi>zaniu do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych wzorców 

realizacji współczesnych (gabaryty, forma)ś 
  b) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamieM tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, drewnoś 
  c) wszelkie inne zmiany winny uwzglCdnić analizC skutków dla krajobrazu i panoramy miejscowoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowić bCd> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) zabudowa w postaci budynków produkcyjnych, magazynowych i obiektów handlowo-usługowych, ewent. budynki gospodarcze i garace, 
  b) podjazdy, chodniki, parkingi, 
  c) infrastruktura techniczna w tym sieci i urz>dzenia dla zaopatrzenia obiektów w media, 
  d) mała architektura taka jakŚ pergole, altanki, ławki, kosze na Wmieci, oczka wodne itp. 
2) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ  
 2.ń.) budynki produkcyjne, magazynowe, usługoweŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 8,5 m npt,  
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach czterospadowy, dla budynków o szerokoWci powycej ń2,Ń m rodzaju dachu 

i pokrycia nie ustala siC, w tym przypadku obowi>zuje pkt. 6, ppkt ń), lit. c. 
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  f) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  g) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych.  
 2.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 6,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku do 0,3 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, 
  h) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych.  
3) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 2Ń % ogólnej powierzchni działki. 
4) WysokoWć ogrodzenia max. ń,5 m npt. 
5) Lokalizacja reklam na terenie własnym. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 6 m

2
. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z ulicy s>siaduj>cej.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

ń) Ustala siC nowe podziały terenu na nicej podanych warunkachŚ 
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 

z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>, orientacyjny podział terenu na 
poszczególne działki pokazano na rysunku planu,  

  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej KDW,  
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne.  
2) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 1) Ogrodzenia z materiałów naturalnych. Zakazuje siC ogrodzeM z prefabrykowanych elementów betonowych.  
 2) Zakazuje siC lokalizacji budowli wycszych nic ń2,Ń m npt.. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej (jeceli jest taka 

potrzeba). Dopuszcza siC w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM 
do odbioru nieczystoWci płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp.  

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU UT/M 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 1.1. UT/M 
2 Powierzchnia terenu: 1,98 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

ń) Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługowo-turystyczn> z mieszkaniem dla właWcicielaś  
  a) w ramach usługŚ hotel, pensjonat, domki rekreacyjno-wypoczynkowe, gastronomia,  
2)WykluczeniaŚ przemysł i wytwórczoWć uci>cliwa, handel o powierzchni wiCkszej nic ńŃŃ m², stacje paliw, stacje naprawy samochodów. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy, pozostałe linie zabudowy z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
2) Pozostawić zieleM naturaln> poza terenem wyznaczonym pod zabudowC oraz niezbCdne podjazdy i parkingi.  
3) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki dla terenu min. 6Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 Teren nie jest objCty ochron> konserwatorsk>. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc dróg publicznych stanowi> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) zabudowa w postaci jednego budynku usługowego lub usługowo mieszkalnego, max. jeden budynek gospodarczy i jeden garac (maks. dla 

2 samochodów),  
  b) podjazdy, chodniki, 
  c) infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media, 
  d) mała architektura taka jakŚ pergole, altanki, oczka wodne itp. 
2) źlewacje obiektów połoconych wzdłuc ulic winny posiadać elewacjC presticow>. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ  
 3.ń.) budynek usługowyŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 12,5 m npt,  
  b) liczba kondygnacji naziemnych do III w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach czterospadowy, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC, 
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej. 
 3.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 5,5 m npt,  
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  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku do 0,3 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) pokrycie identyczne jak na budynku głównym, pochylenie dachu dostosowane do pokrycia, 
  f) ustawienia kalenicy dachu nie ustala siC,  
  g) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, h) adaptuje siC istniej>c> 

zabudowC, przy modernizacji istniej>cej zabudowy obowi>zuj> ustalenia jak dla budynków nowych. 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 3Ń % ogólnej powierzchni działki. 
5) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren o wysokoWci nie wycszej nic ń,5 m npt.  
6) Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na budynkach. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m

2
. 

 Kształt reklamy winien być dostosowany do architektury budynku. 
9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  

 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z ulicy s>siaduj>cej z przedmiotow> działk>.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia/podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

 Ustala siC nowe podziały terenu na nicej podanych warunkachŚ  
  a) wydzielane działki musz> być dostosowane wielkoWci> i kształtem do sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwi>zanych 

z funkcjonowaniem projektowanych urz>dzeM i obiektów zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz ustalon> funkcj>, orientacyjny podział terenu na 
poszczególne działki pokazano na rysunku planu,  

  b) kacda działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej KDW, 
  c) na kacdej wydzielanej działce musz> być zachowane ustalone dla terenu powierzchnie biologicznie czynne. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Zakaz lokalizacji budowli pow. 12,0 m npt. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 1) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci elektroenergetycznej oraz według potrzeb do sieci wodoci>gowej i kanalizacji sanitarnej. 

Dopuszcza siC w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do 
odbioru nieczystoWci płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. 

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU UT 
 
1 Oznaczenie ( symbol cyfrowo-literowy): 1.1 - 1.3 UT 
2 Powierzchnia terenu: 10,66 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

 ń) Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługowo-turystyczn>ś  
    w ramach usługŚ np. hotel, pensjonat, w tymŚ gastronomia, sale wykładowe, konferencyjne itp. oraz/lub domki rekreacyjno-wypoczynkowe.  
 2) WykluczeniaŚ wytwórczoWć uci>cliwa, handel o powierzchni wiCkszej nic 2ŃŃ m², stacje paliw, stacje naprawy samochodów. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy od drogi publicznej, pozostałe odległoWci z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Pozostawić zieleM naturaln> na terenie wyznaczonym pod zabudowC oraz niezbCdne podjazdy i parkingi.  
 3) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki dla terenu min. 6Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 Teren nie jest objCty stref> ochrony konserwatorskiej. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowi> domkniCcie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
1)Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) budynki zamieszkania zbiorowego (hotel, pensjonat) oraz/lub domki rekreacyjno-wypoczynkowe, zabudowa gospodarcza i garac,  
  b) podjazdy, chodniki, parkingi  
  c) infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media, 
  d) mała architektura taka jakŚ basen k>pielowy, pergole, altanki, oczka wodne, ławki ogrodowe itp. 
2) Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
 2.ń.) budynek usługowyŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 14 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do III w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, 
  f) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej, br>zowym lub szarymś  
2.2.) budynki gospodarcze i garaceŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. do 8,5 m npt., 
  b) liczba kondygnacji naziemnych do II w tym poddasze ucytkowe, 
  c) dopuszcza siC realizacjC ń kondygnacji podziemnej, 
  d) poziom parteru budynku 0,3 do 0,9 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  e) pokrycie dachu identyczne jak na budynku głównym, nachylenie dostosowane do pokrycia dachu, 
  f) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze zbliconym do koloru dachówki naturalnej,  
3) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 2Ń % ogólnej powierzchni działki. 
4) Dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM lub cywopłotów wygradzaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej o wysokoWci nie wycszej nic ń,5 m npt.  
5) Lokalizacja reklam na terenie własnym. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 6 m

2
. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
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 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z dróg s>siaduj>cych z przedmiotow> działk>.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

 Dopuszcza siC podział terenu na okreWlonych zasadachŚ  
  a) kacda działka musi mieć zapewniony dojazd do drogi,  
  b) minimalna powierzchnia - 5ŃŃŃ m², 
  c) miejsca pod parkingi zgodnie z ustaleniami planu. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Szczególnie starannie realizować ogrodzenia od strony drogi publicznej (elewacja presticowa). 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci elektroenergetycznej oraz w miarC potrzeb do sieci wodoci>gowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej. Dopuszcza siC w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem 
urz>dzeM do odbioru nieczystoWci płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. 

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU RM 
 
1 Oznaczenie (symbol literowy): 1.1. - 1.21RM; 2.1. - 2.6. RM 
2 Powierzchnia terenu: 32,72 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja  

 Siedlisko rolnicze zwi>zane z produkcj> i obsług> gospodarki rolnej. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  

 ń) Ustala siC liniC zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem planu.  
 2) Pozostałe linie zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej wartoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 W ramach funkcji podstawowej adaptacja istniej>cej zabudowy mieszkalnej i gospodarczejjej remont i modernizacja oraz rozbiórka. Dopuszcza siC 
budowC nowych obiektów, mieszkalnego, gospodarczych oraz obiektu dla prowadzenia funkcji agroturystycznej.  
ń) Podstawowe parametry zabudowy dla nowych obiektów mieszkalnychŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 8,5 -10,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych II: w tym poddasze ucytkowe, dopuszcza siC ń kondygnacjC podziemn>,  
  c) poziom posadowienia parteru budynku 0,3 do 0,9 m npt.,  
  d) dachmin. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach wielospadowy,  
  e) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, br>zowym, lub grafitowym.  
2) Dla nowych obiektów gospodarczych ustala siCŚ  
  a) budynek realizować w głCbi działki, budynki z materiałów takich jak budynek mieszkalny oraz pokrycie dachu identyczne jak na budynku 

mieszkalnym.  
3) Dla istniej>cych obiektów wymagaj>cych modernizacji ustala siCŚ  
  a) modernizacja istniej>cych obiektów, dla których obowi>zuj> ustalenia jak dla nowych obiektów.  
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy w obrCbie terenu do 4Ń % ogólnej powierzchni działki wydzielonej pod siedlisko.  
5) Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na terenie własnym. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m

2
. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 ń) DostCp do terenu z dróg istniej>cych.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji realizować na terenie własnej działki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
ń) Dopuszcza siC podział terenu przy zachowaniu nicej okreWlonych warunkówŚ  
  a) kacda działka musi mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej lub wewnCtrznej, 
  b) minimaln> powierzchniC działki - 2ŃŃŃ m², 
  c) powierzchnie biologicznie czynn> oraz miejsca pod parkingi zgodnie z ustaleniami planu. 
2) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.  
 Na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Docelowo wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza 

siC tymczasowo odprowadzenie Wcieków z nowej zabudowy do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub innych dopuszczalnych prawem 
urz>dzeM lokalizowanych na działce budowlanej, które po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zostan> zlikwidowane, a budynki podł>czone 
do sieci.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. Docelowo dopuszcza siC mocliwoWć wspólnej sieci ciepłowniczej.  

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC 

 Żunkcja terenu niezmieniona planem. WartoWć terenu nie wzrosła przez opracowanie planu. 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201   Poz. 2593 
 

- 12392 - 

KARTA TERENU RM/U 
 
1 Oznaczenie (symbol literowy): 1.1 - 1.8. RM/U 
2 Powierzchnia terenu: 31,51 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja  

 Siedlisko rolnicze z funkcj> turystyczn> tzw. agroturystyka w tymŚ usługi turystyczne, gastronomiczne i handlowe oparte na produkcji rolnej (tym 
stawy rybne). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 ń) Ustala siC liniC zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.  
 2) Pozostałe zasady zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 3Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o  
 wysokiej wartoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 W ramach funkcji podstawowej adaptacja istniej>cej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej jej modernizacja oraz rozbiórka. Dopuszcza siC budowC 
nowych obiektów do celów turystycznych, pokoi do wynajCcia w budynku mieszkalnym, domków letniskowych, budynków gospodarczych oraz 
innych obiektów niezbCdnych do prowadzenia funkcji.  
ń) Podstawowe parametry zabudowy dla nowych obiektów mieszkalnychŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 8,5 -10,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych II: w tym poddasze ucytkowe, dopuszcza siC ń kondygnacjC podziemn>,  
  c) poziom posadowienia parteru budynku 0,3 do 1,2 m npt.,  
  d) dachmin. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach wielospadowy,  
  e) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze dachówki na terenach objCtych ochron> konserwatorsk>, na 

pozostałym terenie dopuszcza siC kolor br>zowy, czerwony lub grafitowy.  
2) Dla nowych obiektów gospodarczych ustala siCŚ  
  a) budynek realizować w głCbi działki, 
  b) budynki z materiałów takich jak budynek mieszkalny, 
  c) pokrycie dachu identyczne jak na budynku mieszkalnym, nachylenie dachu dostosowane do pokrycia. 
3) Dla istniej>cych obiektów wymagaj>cych modernizacji obowi>zuj> ustalenia jak dla obiektów nowych. 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy w obrCbie terenu do 5Ń % ogólnej powierzchni działki wydzielonej pod siedlisko. 
5) Dopuszcza siC lokalizacjC reklam na terenie własnej działki. Powierzchnia reklamy nie moce przekraczać 2 m

2
. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 ń) DostCp do terenu z dróg istniej>cych.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji działalnoWci gospodarczej realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

ń) Dopuszcza siC podział terenu na zasadachŚ  
  a) powierzchnia działki nie mniejsza nic 3ŃŃŃ m²,  
  b) kacda działka musi mieć zapewniony dojazd do drogi, 
  c) powierzchniC zabudowy i powierzchniC biologicznie czynn> zgodnie z ustaleniami planu,  
  d) miejsca pod parkingi zgodnie z ustaleniami planu. 
2) Teren nie wymaga scalenia. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Wyklucza siC ogrodzenie terenu z prefabrykatów betonowych. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Docelowo wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza 

siC tymczasowo odprowadzenie Wcieków z nowej zabudowy do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub innych dopuszczalnych prawem 
urz>dzeM lokalizowanych na działce budowlanej, które po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zostan> zlikwidowane, a budynki podł>czone 
do sieci.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. Docelowo dopuszcza siC mocliwoWć wspólnej sieci ciepłowniczej.  

 3) Gospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Żunkcja terenu niezmieniona planem. WartoWć terenu nie wzrosła przez opracowanie planu. 
 
KARTA TERENU ZC 
 
1 Oznaczenie (symbol literowy): 1.1. ZC 
2 Powierzchnia terenu: 0,89 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja  

 Teren przeznaczony pod cmentarz czynny. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  

 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

 1) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki 2Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Zgodnie z odrCbnymi przepisami prawa. 
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9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 Z drogi publicznej KDD. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
 Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Zgodnie z odrCbnymi przepisami prawa. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 Zgodnie z odrCbnymi przepisami prawa. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  
 Nie ustala siC. 

 
KARTA TERENU UO 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. - 2.2. UO 
2 Powierzchnia terenu: 0,62 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługow> przeznaczon> pod oWwiatC, w tym szkoła (2.2 UO), Wwietlica wiejska (2.ń.UO). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  

 Ustala siC liniC zabudowy dla obiektu głównego, pozostałe obiekty w ustalonej linii zabudowy lub w głCbi działki z zachowaniem przepisów 
odrCbnych. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 4Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne  
 ń) Teren znajduje siC w strefie ochrony konserwatorskiej.  
 2) Ustala siC ochronC konserwatorsk> dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz znajduj>cych siC w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

(zaznaczonych na rysunku planu 2.2. UO) wraz z otoczeniem - obiekty te przeznaczone do bezwzglCdnego zachowania w swojej historycznej 
formie (w przypadku architektury - bryła, materiał wykoMczeniowy, kształt dachu i jego pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa) - wszelkie prace 
winny być uzgodnione z WKZ w Olsztynie. 

3) Wprowadza siC pewne zasady w zakresie kształtowania architekturyŚ 
  a) now> zabudowC projektować w nawi>zaniu do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych realizacji współczesnych 

(gabaryty, forma); 
  b) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamieM tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, drewno. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowić bCd> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
ń) Adaptacja istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC dobudowC i budowC nowego obiektu dla funkcji głównej. Obowi>zuj>ce ustaleniaŚ  
  a) wysokoWć do II kondygnacji, ł>cznie z poddaszem, dopuszcza siC kondygnacjC podziemn>, 
  b) wysokoWć do kalenicy dachu max. ń2,Ń m npt.,  
  c) poziom posadzki parteru dostosowany do obiektów istniej>cych,  
  d) dach o nachyleniu 3Ńº do 45º dwu lub wielospadowy, dopuszcza siC dach płaski,  
  e) Dla dachu ostrego - pokrycie dachu dachówk>, dla dachu płaskiego nachylenia i pokrycia nie ustala siC.  
2) W ramach zabudowy gospodarczej obowi>zujeŚ  
  a) budynki gospodarcze niezbCdne do prowadzenia działalnoWci i garace lokalizować na działce zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 
  b) wysokoWć ń kondygnacja, max. do ńŃ,5 m. npt., pokrycie dachu identyczne jak na budynku głównym.  
3) Na terenie boisko szkolne i teren do rekreacji. 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 4Ń % ogólnej powierzchni działki. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z ulicy s>siaduj>cej z działk>.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 
terenie własnej działki. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
 1) Zakaz wtórnych podziałów działek.  
 2) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza siC 

w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru nieczystoWci 
płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska; preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. 

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Nie ustala siC. 
 
KARTA TERENU US 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. US 
2 Powierzchnia terenu: 0,55 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługow> sportu i rekreacji; 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  

 ń) Wokół boiska zasadzić zieleM wysok>.  
 2) Zakaz umieszczania na terenie reklam wolnostoj>cych. 
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 3) Ogrodzenie terenu wykonane z materiałów naturalnych. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 4Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
 Nie wystCpuje. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 Teren przeznaczony pod przestrzeM publiczn> ogólnodostCpn> urz>dzon> w formie boiska i placu zabaw. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Podstawowe zasady zagospodarowania w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
1) Teren przeznaczony dla realizacji boiska sportowego typu „orlik”,  
2) Wyposacenie placu zabaw w urz>dzenia zabawowe dla rócnego wieku, 
3) Wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej, w tym zimozielonej, 
4) Lokalizacja budynku socjalnego, dla którego obowi>zujeŚ 
  a) wysokoWć ń kondygnacja, max. do 8,5 m npt.,  
  b) pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze naturalnej dachówki.  
5) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do ńŃ % ogólnej powierzchni działki. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z drogi KDX.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) realizować na 

terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

 ń) Zakaz wtórnych podziałów działek, podział dopuszcza siC jedynie dla zwiCkszenia powierzchni działek pozostałych.  
 2) Teren nie wymaga scalenia, dopuszcza siC ł>czenie kilku działek w celu powiCkszenia terenu pod inwestycjC. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Budynek socjalny winien posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza siC 

w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru nieczystoWci 
płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynku własne wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska, preferowane: energia 
słoneczna, energia elektryczna itp. 

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU UH 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. UH 
2 Powierzchnia terenu: 0,08 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

ń)] Żunkcja terenuŚ teren przeznaczony pod funkcjC usługow>ś handelś  
  a)w ramach usługŚ handel detaliczny, gastronomia; 
2) WykluczeniaŚ przemysł i wytwórczoWć uci>cliwa, handel o powierzchni wiCkszej nic 4ŃŃ m², stacje paliw, stacje naprawy 

samochodów. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego 

 Ustala siC liniC zabudowy dla obiektu głównego. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 6Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
1) Teren objCty strefa konserwatorsk>.  
2) Wprowadza siC zasady w zakresie kształtowania architekturyŚ 
  a) now> zabudowC projektować w nawi>zaniu do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej oraz pozytywnych realizacji 

współczesnych (gabaryty, forma)ś 
  b) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamieM tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, drewno. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. źlewacje obiektów realizowane wzdłuc ulic stanowi> domkniCcie przestrzeni 
publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy 
 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
ń) Adaptacja istniej>cej zabudowy. Dopuszcza siC jej modernizacjC i dobudowC oraz budowC nowych obiektów, dla której obowi>zuj> 

ustalenia:  
  a) wysokoWć do II kondygnacji, ł>cznie z poddaszem, dopuszcza siC kondygnacjC podziemn>, 
  b) wysokoWć zabudowy do kalenicy dachu max. ńŃ,Ń m npt., 
  c) poziom posadzki parteru (Ń,ŃŃ) Ń,3÷ń,2 m npt.,  
  d) dach o nachyleniu 3Ńº do 45º dwu lub wielospadowy,  
  e) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze dachówki naturalnej. 
2) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 6Ń % ogólnej powierzchni działki. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
 ń) BezpoWredni dostCp do terenu z drogi publicznej.  
 2) Parkingi w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby wynikaj>ce z funkcji i prowadzonej działalnoWci gospodarczej (zgodnie z § 5 pkt 2) 

realizować na terenie własnej działki. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  

 Teren nie wymaga scalenia i wtórnego podziału. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  

 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
12 Zasady obsługi incynieryjnej  
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 ń) Wszystkie obiekty winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza 
siC w okresie przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru 
nieczystoWci płynnych.  

 2) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska, preferowane: 
energia słoneczna, energia elektryczna itp. 

 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  

 Ustala siC 3Ń % stawkC pobieran> przez gminC przy sprzedacy nieruchomoWci. 
 
KARTA TERENU UKr 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1.UKr 
2 Powierzchnia terenu: 0,63 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu  

Funkcja terenu: teren przeznaczony pod funkcjC usług kultu religijnego. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego 

 Obiekt stanowi>cy wacny akcent architektoniczny wsi i obrCbu. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

 1) Adaptacja i ochrona istniej>cych drzew znajduj>cych siC na terenie.  
 2) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
 3) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 5Ń %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej dla obiektu wpisanego do rejestru znajduj>cego siC w ewidencji zabytków (zaznaczonego na rysunku 
planu) wraz z otoczeniem. Obiekt przeznaczony jest do bezwzglCdnego zachowania w swojej historycznej formie wszelkie prace budowlane winny 
być uzgodnione z WKZ w Olsztynie. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. Bryła koWcioła stanowi wacny dla obszaru akcent architektoniczny. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 ń) Utrzymanie istniej>cego obiektu w dobrym stanie technicznym.  
 2) Mocliwa realizacja małej architektury na warunkach konserwatorskich. 
 3) Ł>czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obrCbie terenu do 3Ń % ogólnej powierzchni działki. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
 BezpoWredni dostCp do terenu z s>siaduj>cej z terenem drogi. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
 Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 1) Zakaz reklam.  
 2) Zakaz lokalizacji wiec i urz>dzeM technicznych na wierzy koWcioła oraz na terenie. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 ń) Obiekt winien posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza siC w okresie 

przejWciowym budowC szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych dopuszczonych prawem urz>dzeM do odbioru nieczystoWci płynnych.  
 2) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj>ce aródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiska. 
 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  
 Nie dotyczy, poniewac plan nie zmienia funkcji i przeznaczenia terenu. 

 
KARTA TERENU ZL 
1 Oznaczenie (symbol literowo-cyfrowy): 1.1 - 1.10. ZL; 1.11. ZL 
2 Powierzchnia terenu: 57,74ha 
3 Przeznaczenie, funkcja  

Żunkcja terenuŚ ZieleM leWna, w tym:  
  a) Las istniej>cy - teren oznaczony symbolem - ZL,  
  b) Projektowane zalesienie terenu - teren oznaczony symbolem - 1.11 ZL. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego 
 1) Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Zakaz umieszczania reklam. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej wartoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 Zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy 
 1) Nasadzenia drzew.  
 2) Wytyczenie alejek leWnych. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
 BezpoWredni dostCp do terenu z drogi publicznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
 Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Ustala siC zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

12 Zasady obsługi incynieryjneŚ  
 ń) Teren nie wymaga obsługi w sieci infrastruktury technicznej.  
 2) Dopuszcza siC lokalizacje nowych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zgody zarz>dcy lub właWciciela terenu oraz zgodnoWci 

z przepisami prawa. 
13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC planistyczn>  

 Na terenie obecnie niezalesionym, po dokonaniu zalesienia ustala siC ńŃ % stawkC procentow>. 
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KARTA TERENU Z/UR 
 
1 Oznaczenie (symbol literowo-cyfrowy): 1.1. Z/UR 
2 Powierzchnia terenu: 1,90 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja  

Funkcja terenu: park rozrywki i wypoczynku. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego 

 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

 Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej wartoWci. 
7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

 1) Nasadzenia drzew zgodnych z siedliskiem i warunkami terenu.  
 2) Zakaz reklam. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy 
 1) Nasadzenia drzew zgodnych z siedliskiem i warunkami terenu.  
 2) Wytyczenie alejek leWnych Wciecek. 
 3) Obiekty rekreacyjneś urz>dzenia do zabaw. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
 BezpoWredni dostCp do terenu z drogi publicznej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
 Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 Ustala siC zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

12 Zasady obsługi incynieryjneŚ  
 ń) Teren nie wymaga obsługi w sieci infrastruktury technicznej.  
 2) Dopuszcza siC lokalizacje sieni pod warunkiem zgody zarz>dcy lub właWciciela terenu oraz zgodnoWci z przepisami prawa. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC planistyczn>  
 Na terenie obecnie niezalesionym, po dokonaniu zalesienia ustala siC ńŃ % stawkC. 

 
KARTA TERENU ZP 
 
1 Oznaczenie (symbol literowo-cyfrowy): 2.1. ZP 
2 Powierzchnia terenu: 0,04 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja  

Funkcja terenu:  
  a) głównaŚ zieleM publiczna, park,  
  b) towarzysz>caŚ gastronomia, usługi handlowe zwi>zane z rekreacj>. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego 
 Obiekty sportowe, rekreacyjne, mała architektura zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 7Ń %, w tym udział zieleni wysokiej min.3Ń % w stosunku 

do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne 

 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej wartoWci. 
7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

 PrzestrzeM publiczna dla odpoczynku i rekreacji. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy 

 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
1) Zagospodarowanie parku, w tym:  
  a) zieleM w postaci trawników oraz nasadzeM roWlin jedno i wieloletnich, krzewów oraz drzew  ozdobnych,  
  b) urz>dzenia sportowe i rekreacyjne,  
  c) mała architektura,  
2) Dopuszcza siC budowC obiektów gastronomicznych takich jakŚ bar kawowy, lodziarnie itp. Dla dopuszczonej zabudowy obowi>zujeŚ  
  a) wysokoWć ńkondygnacja, okap lub gzyms 3,Ń - 4,5 m npt. (zgodnie z prawem budowlanym), 
  b) rodzaju dachu nie okreWla siC,  
3) Nie dopuszcza siC umieszczania reklam. 
4) Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie terenu do ńŃ % ogólnej powierzchni terenu. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi 
 BezpoWredni dostCp do terenu z drogi publicznej KDL. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowym  
 Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  
 1) Zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej.  
 2) Zakaz lokalizacji reklam na terenie parku, z wył>czeniem budynków. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej  
 1) Wszystkie obiekty usługowe winny posiadać podł>czenie do sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej.  
 2) Ogrzewanie budynków własne, wykorzystuj>ce energiC elektryczn>. 
 3) żospodarka odpadami na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC  
 Teren gminy. 
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KARTA TERENU R 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 1.1. - 1.12.; 2.1. - 2.6. R 
2 Powierzchnia terenu: 249,57 ha 
3 Funkcja, przeznaczenie terenu:  

 1) Rolnictwo, uprawy rolne i ogrodnicze.  
 2) Dopuszcza siC realizacjC siedliska rolnego. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  
 ń) Nieprzekraczalne linia zabudowy nie blicej nic 2Ń m od linii rozgraniczaj>cej dla nowotworzonych siedlisk rolniczych zgodnie z przepisami odrCbnymi.  
 2) Zasady ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 95 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
 Obszar nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, a takce nie znajduj> siC na nim obiekty kultury współczesnej o wysokiej wartoWci. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
 Nie wystCpuje. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ  
ń) Ł>ki, uprawy rolne, pastwiska i uprawy ogrodnicze.  
2) Obiekty i budowle zwi>zane z funkcj> główn> i dopuszczon>. 
3) Siedlisko rolnicze lokalizować w s>siedztwie drogi publicznej w pasie o szerokoWci do 8Ń m, z tym, ce budynek mieszkalny w pasie w odległoWci nie 
wiCkszej nic ń5 m od nieprzekraczalnych linii zabudowy. W ramach zabudowy siedliska dopuszcza siC budowCŚ budynku mieszkalnego, budynków 
gospodarczych, garacy podjazdów, małej architektury oraz urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej. 
4) Podstawowe parametry zabudowy dla nowych obiektów mieszkalnychŚ  
  a) wysokoWć budynku - od poziomu terenu do kalenicy dachu max. 8,5 -10,5 m npt, 
  b) liczba kondygnacji naziemnych II: w tym poddasze ucytkowe, dopuszcza siC ń kondygnacjC podziemn>, 
  c) poziom posadowienia parteru budynku 0,3 do 0,9 mnpt., 
  d) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 3Ńº do 45º, dopuszcza siC dach wielospadowy, 
  e) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, br>zowym, lub grafitowym. 
5) Dla budynków gospodarczych obowi>zujeŚ 
  a) budynki realizować w głCbi działki, 
  b) budynki z materiałów takich jak budynek mieszkalny, 
  c) pokrycie dachu identyczne jak na budynku mieszkalnym. 
6) Powierzchni zabudowy działki nie ustala siC. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingiŚ  
 DostCp do pól z dróg istniej>cych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ  
 Dopuszcza siC wydzielenie terenu na siedlisko rolnicze o pow. min 3ŃŃŃ m ². 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
 Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i budowli wycszych nic ń5,Ń m. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  
 Nie ustala siC. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatCŚ  
 Żunkcja terenu niezmieniona planem. WartoWć terenu nie wzrosła przez opracowanie planu. 

 
KARTA TERENU PP 
 
1 Oznaczenie (symbol cyfrowo-literowy): 2.1. PP 
2 Powierzchnia terenu: 0,13 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu:  

Żunkcja terenuŚ przestrzeM publiczna, miejsce spotkaM ludnoWci miejscowej, oraz centralny punkt wsi. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ  

 Zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

 ń) Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa.  
 2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 3Ń %ś w tym udział zieleni wysokiej min. 2Ń % w stosunku 

do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 Teren znajduje siC strefie ochrony konserwatorskiej, zagospodarowanie terenu i jego zabudowa wymaga pozytywnej opinii właWciwego konserwatora 
zabytków. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
 ń) PrzestrzeM publiczna ogólnie dostCpna, przeznaczona do spotkaM ludnoWci, w tym plac zabaw dla dzieci, przystanek autobusowy.  
 2) Zakaz reklam. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ  
 Podstawowe zagospodarowanie terenu w ramach okreWlonej funkcjiŚ  
  a) zieleM w postaci trawników, krzewów i drzew wysokich,  
  b) plac spotkaM, 
  c) plac zabaw dla dzieci wyposacony w urz>dzenia do zabaw, 
  d) infrastruktura techniczna niezbCdna do oWwietlenia terenu a takce realizacji małej architektury, 
  e) mała architekturaŚ taka jak pergole, altanka(i), ławki parkowe, kosze naWmieci i itp. 

9 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingiŚ 
 ń) BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> drogi s>siaduj>ce z przedmiotowym terenem.  
 2) Miejsca postojowe - wzdłuc drogi KDD znajduj>cej siC w s>siedztwie terenu. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalenia nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ  
 Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
 Zakaz zabudowy innej nic wyszczególniona w ust. 8. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201   Poz. 2593 
 

- 12398 - 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  
 ń) Zaopatrzenie obiektów w wodC z sieci wodoci>gowej.  
 2) Zaopatrzenie w energiC elektryczn> z sieci elektroenergetycznej. 
 3) żospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatC.  
 Teren gminy. 

 
KARTA TERENU NO 
 
1 Oznaczenie (symbol literowy): 2.1 NO 
2 Powierzchnia terenu: 0,008 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja:  

 Teren urz>dzeM infrastruktury technicznej. Oczyszczalnia Wcieków. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego:  

 Zgodnie z przepisami prawa. 
5 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  

 Nie dotyczy. 
6 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ  

 Oczyszczalnia Wcieków realizowana z godnie z przepisami szczególnymi dot. urz>dzeM technicznych. 
7 DostCpnoWć komunikacyjna, parkingiŚ  

 D ostCp do terenu z ulicy wewnCtrznej. 
8 Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ  

 Nie dotyczy. 
9 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

 Nie ustala siC. 
10 Zasady obsługi incynieryjnejŚ  

 NiezbCdne sieci i urz>dzenia infrastruktury dla sprawnego działania oczyszczalni. 
11 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siC opłatCŚ  

 Nie ustala siC. 
 
KARTA TERENU WS 
 
1 Oznaczenie (symbol literowy): 1.WS, 2.WS 
2 Przeznaczenie, funkcja  

 1. WS Wody powierzchniowe, Wródl>dowe (cieki, rowy i oczka wodne).  
 2. WS StrumieM Orzechowo. 

3  Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego  
 Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

4 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
 Ochrona przed zanieczyszczeniem. 

5  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
 Nie dotyczy. 

6  Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy  
 Dopuszcza siC na niewielkich odcinkach skanalizowanie rowu lub cieku i jego przykrycie, które poprzedzone projektem przyjCtym przez właWciwy  
zarz>d melioracji. 

7  DostCpnoWć komunikacyjna, parkingi  
 Zapewnić dostCpnoWć w celu utrzymania, czyszczenia i koszenia traw. 

 
§ 11. Komunikacja. 
 
ń. Ustala siC system komunikacji na terenie obrCbu geodezyjnego Żr>czki oparty naŚ 

  1) drogach publicznych (na terenie zwartej zabudowy realizowane, jako ulice) - klasy lokalnej (KDL); 
  2) drogach publicznych (na terenie zwartej zabudowy realizowane, jako ulice) - klasy dojazdowej (KDD); 
  3) ulicach wewnCtrznych - prywatnych i gminnych (KDW); 
  4) drogi pieszo-jezdne (KDX). 
 

2. Żunkcja drogi (ulicy) okreWlona w tekWcie planu odpowiada przyjCtemu oznaczeniu w tekWcie i na rysunku planu: 
  1) KDL ulice klasy lokalnej, stanowi>ce podstawowy układ komunikacyjny obszaru opracowania poł>czony z układem zewnCtrznymŚ 

a) szerokoWć pasa drogowego w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, w miarC 
mocliwoWci terenowych - ń2 ÷ ń5 m, 

b) wzdłuc drogi ci>g pieszo - rowerowy; 
c) szerokoWć jezdni min. 5.5 m, 
d) w pasie drogowym chodnik(i) dla pieszych oraz min. jednostronna Wciecka rowerowa, 
e) ulica oWwietlona na terenie obszaru objCtego planem, 
f) dopuszcza siC, w liniach rozgraniczaj>cych ulice, lokalizacji reklam o powierzchni nie wiCkszej nic 2,Ń m², 
g) dopuszcza siC, w liniach rozgraniczaj>cych ulicC, przebudowC istniej>cych i budowC nowych sieci infrastruktury technicznej, 

niezbCdnych dla zaopatrzenia terenów budowlanych, po uprzednim uzgodnieniu z zarz>dca drogi, 
  2) KDD drogi i ulice dojazdowe, nalec>ce do podstawowego układu komunikacyjnego obszaru opracowania, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDD. Podstawowe parametry ulic: 
a) szerokoWć pasa drogowego w liniach rozgraniczaj>cych - ńŃ ÷ń5 m, 
b) szerokoWć jezdni min. 4,5 m, 
c) w pasie drogowym chodniki dla pieszych oraz jednostronna Wciecka rowerowa, 
d) w pasie drogowym dopuszcza siC realizacje miejsc postojowych w wyznaczonych miejscach lub na poszerzeniach jezdni, 
e) zabrania siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych w liniach rozgraniczaj>cych drogi i ulice. 
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  3) KDW drogi i ulice wewnCtrzne, stanowi>ce poł>czenie podstawowego układu komunikacyjnego obrCbu geodezyjnego Żr>czki 
z terenami budowlanymi, do nich nalec> ulice oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. Dla ulic wewnCtrznych obowi>zujeŚ 
a) szerokoWć pasa drogowego - zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, w miarC mocliwoWci terenowych, nie mniej 

jednak nic 6,Ń m, 
b) szerokoWć jezdni dostosowana do przenoszonego obci>cenia ruchem - min. 3,5 m dla ruchu jednostronnego lub 

dwustronnego z mijank>, 
c) zabrania siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych w liniach rozgraniczaj>cych drogi i ulice, 

  4) KDW drogi i ulice wewnCtrzne, stanowi>ce poł>czenie podstawowego układu komunikacyjnego obrCbu geodezyjnego Żr>czki 
z terenami budowlanymi, do nich nalec> ulice oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. Dla ulic wewnCtrznych obowi>zujeŚ 
a) szerokoWć pasa drogowego - zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, w miarC mocliwoWci terenowych, nie mniej jednak 

nic 6,Ń m, 
b) szerokoWć jezdni dostosowana do przenoszonego obci>cenia ruchem - min. 3,5 m dla ruchu jednostronnego lub 

dwustronnego z mijank>, 
c) zabrania siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych w liniach rozgraniczaj>cych drogi i ulice, 

  5) KDX drogi pieszo jezdne: 
a) szerokoWć min. 4,Ń m, dla ruchu pieszego i sporadycznie kołowegoś 
b) zakaz umieszczania reklam. 

 

3. W liniach rozgraniczaj>cych ulice i drogi realizowane mog> być sieci infrastruktury technicznej niezbCdnej dla realizacji 
terenów budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody zarz>dcy drogi. 

 
4. W pasach rozgraniczaj>cych drogi poza zabudowa zwartej wsi Żr>czki dopuszcza siC umieszczenie reklam 

wolnostoj>cych o powierzchni nie wiCkszej nic 2 m² pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarz>dc> drogi. 
 
§ 12. Wyposacenie terenu w infrastrukturC techniczn>, do której nalec>Ś sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, 

wodoci>gowe i kanalizacyjne dla obsługi projektowanej zabudowy. 
 
1. Zaopatrzenie w wodC odbywać siC bCdzie z istniej>cych i nowo projektowanych sieci wł>czonych do układu sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami okreWlonymi przez operatora systemu dystrybucji, z uwzglCdnieniem nastCpuj>cych 
uwarunkowaMŚ 
  1) ObjCt> opracowaniem przestrzeM planu nalecy wyposacyć w sieć wodoci>gow> w układzie pierWcieniowymś dopuszcza siC 

niewielkie odgałCzienia sieci w układzie promieniowym. 
  2) Parametry sieci musz> zabezpieczyć potrzeby bytowo-gospodarcze istniej>ce i projektowane na obszarze 

projektowanego osiedla oraz potrzebC bezpieczeMstwa przeciw pocarowego. 
  3) Wł>czenie projektowanej sieci do istniej>cego układu wodoci>gowego w wCale, z pozostawionym trójnikiem na 

istniej>cym wodoci>gu. 
 

2. Odprowadzanie Wcieków docelowo odbywać siC bCdzie do układu kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siC realizacjC 
zabudowy z odprowadzeniem Wcieków bytowych do przydomowych oczyszczalni Wcieków lub szczelnych bezodpływowych 
zbiorników lokalizowanych na działce budowlanej. Docelowo objCt> opracowaniem przestrzeM nalecy uzbroić w sieć 
kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na duce rócnice terenu wskazuje siC teren pod przyszłe przepompownie Wcieków oznaczony 
symbolem NO. Sieć prowadzić w liniach rozgraniczaj>cych dróg, dopuszcza siC realizacjC sieci na terenach działek 
prywatnych pod warunkiem uzyskania zgody od jego właWciciela. 

 
3. Odprowadzanie wód opadowych z jezdni, chodników, podjazdów i parkingów, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

wprowadzić do gruntu lub do lokalnych zagłCbieM (naturalnych lub sztucznie utworzonych), zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami prawa. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników ulic publicznych docelowo do sieci kanalizacji 
deszczowej. W okresie przejWciowym dopuszcza siC zebranie wód opadowych i wprowadzenie ich do studzienek chłonnych 
lub oczek wodnych, po ich uprzednim podczyszczeniu (zgodnie z przepisami odrCbnymi). Z placów i parkingów o nawierzchni 
przepuszczalnej wody deszczowe wsi>kaj> bezpoWrednio do gruntu. 

 
4. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala siCŚ 

  1) RozbudowC systemu zaopatrzenia w energiC elektryczn> polegaj>c> naŚ 
a) przebudowie istniej>cych napowietrznych linii energetycznych niskiego i Wredniego napiCcia na linie kablowe, 
b) budowie nowych linii energetycznych kablowych niezbCdnych do zaopatrzenia w energiC elektryczn> nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowC. 
  2) Obowi>zuje oWwietlenie ulic lokalnych, dojazdowych oraz wewnCtrznych, pieszych i pieszo - rowerowych. 
  3) Podł>czenie budynków do sieci elektroenergetycznej nast>pi na warunkach okreWlonych przez właWciwy miejscowo zakład energetyczny. 
  4) Nalecy zachować strefy wolne od zabudowy pod sieciami energetycznymi zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
  5) W zakresie telekomunikacji ustala siC obsługC zabudowy na obszarze objCtym planem poprzez istniej>ce i nowe urz>dzenia 

telekomunikacyjne realizowane w pasach ulicznych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w cycie po upływie ń4 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady żminy Dywity 
Renata Kaszubska 
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Zał>cznik Nr ńA 
do uchwały Nr XLIII/343/10 
Rady Gminy Dywity 
z dnia ń4 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
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Zał>cznik Nr ńB 
do uchwały Nr XLIII/343/10 
Rady Gminy Dywity 
z dnia ń4 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIII/343/10 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 14 wrzeWnia 2010 r. 

 
Uchwała Nr XLIII/342/ńŃ 

Rady Gminy Dywity 
z dnia 14.09.2010 r. 

w sprawie rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci terenu 
WarmiMskiego Obszaru Turystycznego w obrCbie geodezyjnym Żr>czki, gmina Dywity. 

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

2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675) oraz 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, 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, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Dywity uchwala, co nastCpujeŚ 

§ ń. Postanawia siC nie uwzglCdnić uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci terenu 
WarmiMskiego Obszaru Turystycznego w obrCbie geodezyjnym Żr>czki, gmina Dywity, opisanych w pkt 1-3 zał>cznika 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi żminy Dywity. 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia. 

 
 

Zał>cznik  
do uchwały Nr XLIII/342/10 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 14 wrzeWnia 2010 r. 

 
Dotyczy: RozstrzygniCcia uwag wniesionych do projektu MIźJSCOWźżO PLANU ZAżOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA CZBVCI TźRźNU WARMILSKIźżO OBSZARU TURYSTYCZNźżO W OBRBBIź żźODźZYJNYM ŻR=CZKI, 
GMINA DYWITY zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2ŃŃ3 r. Nr 8Ń, poz. 7ń7 z póaniejszymi zmianami). 

 
W trakcie wyłocenia planu do publicznego wgl>du wniesiono na piWmie uwagi do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla czCWci terenu warmiMskiego obszaru turystycznego w obrCbie geodezyjnym Żr>czki, 
gmina Dywity razem ń3 uwag, z czego uwzglCdniono ńŃ, natomiast nie uwzglCdnione zostały 3 uwagi. 
 
Wykaz uwag nieuwzglCdnionychŚ 
 
 1. Giak Dariusz 

działka nr 74/1, obrCb Fr>czki gm. Dywity 
 
Uwaga: 
 
Dotyczy przeznaczenia w całoWci działki nr 74/ń pod funkcjC usług turystycznych. 

 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
 
Powierzchnia przeznaczona w planie zapewnia w stopniu wystarczaj>cym obsługC funkcji turystycznej, o któr> wnioskował 
właWciciel nieruchomoWci. Powierzchnia przeznaczona pod funkcjC usługowo-turystyczn> (UT na wnioskowanej działce) zajmuje 
8,19 ha. 

 
 2. Giak Dariusz 

działka nr 74/1, obrCb Fr>czki gm. Dywity 
 
Uwaga: 
 
Dotyczy czCWci tekstowej - zasady obsługi incynieryjnej - proszC o zapis umocliwiaj>cy podł>czenie i wykorzystywanie 
ekologicznych i alternatywnych aródeł energii. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 

 
Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu reguluj>cego podł>czenia i wykorzystywania ekologicznych 
alternatywnych aródeł energii, poniewac reguluj> to przepisy odrCbne. W ramach nich mocliwe bCdzie instalowanie 
proekologicznych rozwi>zaM takich jakŚ baterie słoneczne, geotermalne pompy ciepła itp. tworz>ce pasywne rozwi>zania 
budowlane. Nie ma natomiast zgody na sytuowanie elektrowni wiatrowych, miedzy innymi ze wzglCdu na ograniczenia 
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wynikaj>ce z przepisów szczególnych takich jakŚ odległoWć od zabudowy mieszkaniowej (normy hałasu), zagrocenie dla 
awifauny itp. 

 
 3. Giak Dariusz 

działka nr 74/1, obrCb Fr>czki gm. Dywity 
 
Uwaga: 

 
Dotyczy czCWci tekstowej - zasady obsługi incynieryjnej - proszC o dodanie zapisu o dopuszczenie mocliwoWci wydzielenia 
dróg wewnCtrznych przy podziale nieruchomoWci. 

 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 

 
Plan nie zakłada wydzielenia dróg wewnCtrznych ze wzglCdu na niskointensywny charakter funkcji UT. KomunikacjC 
wewnCtrzn> realizować mocna w obrCbie własnej nieruchomoWci. Dodatkowo cały teren obsługiwany jest przez istniej>ce 
drogi publiczne. 

 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLIII/343/10 
Rady Gminy Dywity 
z dnia 14 wrzeWnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji 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. 
7ń7 z póan. zm.) Rada żminy Dywity okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŚ 

 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmuj>Ś 

- realizacjC sieci wodoci>gowej, 
- realizacjC programu budowy przydomowych oczyszczalni Wcieków, docelowo kanalizacji sanitarnej, 
- realizacjC dróg. 

 
2. Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 
 
3. Sposób realizacji inwestycji wynikał bCdzie z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM techniczno-

technologicznych, w sposób gwarantuj>cy dobr> jakoWć wykonania. Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
 
4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gmin, ujCtych w 

niniejszym planie dokonywane bCdzie zgodnie z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym” oraz uchwalanym corocznie 
budcetem gminy Dywity, z wykorzystaniem funduszy celowych krajowych i unijnych oraz innych Wrodków zewnCtrznych. 

 
5. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane bCd> w 

sposób okreWlony w ustawy z dnia ńŃ kwietnia ń997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2ŃŃ6 Dz. U. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.). 
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UCHWAŁA Nr XXXV/211/10 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 28 wrzeWnia 2010 r. 
 

w sprawie okreWlenia dziennych stawek opłaty targowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
z 2008 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 

oraz Nr 28, poz. 142) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2, ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych

1
 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy 

Wielbark uchwala, co nastCpujeŚ 
 
§ 1. Dzienne stawki opłaty targowej wynosz>Ś 

 
  1) Przy sprzedacy z  wozu konnego, pojazdów 

samochodowych i przyczep - 25 zł; 


