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  2) dodanie w § 8 ustCpu 2a o nastCpuj>cym brzmieniuŚ 
„2a. Kwota dotacji na ucznia na miesi>ce wakacyjne 
(lipiec, sierpieM) ustalana jest na podstawie informacji 
od beneficjenta o faktycznej liczbie uczniów według 
stanu na 30 czerwca, z uwzglCdnieniem uczniów 
skreWlonych z listy uczniów w miesi>cu lipcu lub 
sierpniu.”ś* 

 
  3) nadanie nowego brzmienia w § 8 ust. 3:  

„3. W przypadku, gdy  faktyczna iloWć uczniów 
uczCszczaj>cych w miesi>cu do dotowanej jednostki 
odbiega od danych przyjCtych dla wyliczenia dotacji 
miesiCcznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2a, kwota dotacji 
na miesi>c nastCpny obejmuje odpowiednio 

potr>cenie lub dopłatC rócnicy za miesi>c poprzedni, 
z zastrzeceniem § 9 i § 11.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Olecka. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego 
i wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Karol Sobczak 

 

 
 
________ 
* Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło niewacnoWć 
   - uchwała Nr 0102-134/10 z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
 
 
 

1975 

UCHWAŁA Nr L/239/ńŃ 

Rady Miejskiej w PieniCcnie 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

 

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czCWci obrCbu Borowiec, czCWci obrCbu CieszCta 
żmina PieniCcno oraz czCWci obrCbu 3 Miasta PieniCcna. 

 

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; z póa. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy 
z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717; z póa zm.,) a takce uchwały Nr VI/18/07 Rady 
Miejskiej w PieniCcnie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego czCWci obrCbu 
Borowiec, czCWci obrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz 
czCWci obrCbu Nr 3 Miasta PieniCcna oraz po 
stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium UwarunkowaM 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy PieniCcno, Rada Miejska w PieniCcnie uchwala, 
co nastCpujeŚ 
 

Rozdział I 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 1. Uchwala siC Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego czCWci obrCbu 
Borowiec, czCWci obrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz 
czCWci obrCbu nr 3  miasta PieniCcna granicach 
opracowania oznaczonych na rysunku planu - zał>czniku 
nr 1 do uchwały. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj> obszar znajduj>cy siC 

w granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu - 
zał>czniku nr 1 do uchwały. 

 
3. Integraln> czCWć niniejszej uchwały stanowi>Ś 

zał>cznik nr 1 – rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 
obejmuj>cy obszar planu okreWlony w uchwale i na 
rysunku; 
zał>cznik nr 2 – sposób rozpatrzenia uwag wniesiony do 
projektu planu; 
zał>cznik nr 3 – o sposobie realizacji i finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy. 

 
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
 
1. Architektura regionalna - dom warmiMski - rozumie 

siC przez to budynek murowany pokryty dachem 
dwuspadowym lub naczółkowym/półmasardowym 
o równomiernym nachyleniu dachu 40-45°, krytym 
dachówk> ceramiczn> (kalenica dachu ustawiona 
równolegle do dłucszego boku o charakterystycznym 
symetrycznym układzie okien, z wyraanie zaznaczon> 
fasad> zwieMczon> regularnym gzymsem. WejWcie do 
budynku czCsto o ozdobnym portalu uwieMczonym 
tympanonem lub przez bogato zdobiony ganek. 

 
2. DziałalnoWci gospodarczej - nalecy przez to 

rozumieć szeroko pojCty wachlarz usług, wytwórczoWci, 
produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej. 

 
3. Źziałce budowlanej - rozumie siC przez to 

nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 
wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia infrastruktury 
technicznej spełniaj> wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikaj>ce z odrCbnych przepisów. 
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4. IntensywnoWci zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych do powierzchni działki budowlanej, 
liczonych w m². 

 
5. Inwestycji celu publicznego - nalecy przez to 

rozumieć działania o  znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym stanowi>ce realizacje celów, o których 
mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoWciami. 

 
6. 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. 

 
7. Modernizacji - w zakresie pojCciowym                      

„modernizacja” mieWci siC remont, rozbudowa 
nadbudowa i przebudowa istniej>cego obiektu. 

 
8. Nieustalonej linii rozgraniczaj>cej tereny o tym 

samym sposobie ucytkowania - nalecy przez to 
rozumieć, ce dopuszczalna jest korekta linii podziału 
wewnCtrznego terenu, jeceli wynika to z konkretnych 
potrzeb zagospodarowania działki oraz nie zmieni 
w zasadniczy sposób ustalonego podziału, tzn. zostanie 
zachowany zasadniczy kierunek podziału terenu 
pokazany na rysunku planu i jego dostCpnoWć do drogi, 
natomiast szerokoWć działek moce być rócna w tym 
niejednorodna. 

 
9. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to liniC 

zabudowy, której nie mocna przekroczyć, a która okreWla 
teren pod zabudowC wewn>trz działki. 

 
10. Obiekcie - nalecy przez to rozumieć jednostkC 

gospodarcz> lub zespół jednostek stanowi>cy całoWć 
zainwestowania i zagospodarowania jednej działki 
budowlanej. 

 
11. Obowi>zuj>cej linii rozgraniczaj>cej tereny 

o rócnym sposobie ucytkowania - nalecy przez to 
rozumieć granicC nieprzekraczaln> dla terenów, których 
przeznaczenie jest inne nic na terenie s>siednim. 

 
12. Ograniczeniu uci>cliwoWci - oznacza to, ce zasiCg 

uci>cliwoWci dla Wrodowiska bCd>cy skutkiem 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej musi zachować 
przewidywane w przepisach odrCbnych normy 
w stosunku do przewidywanej w planie funkcji terenu. 

 
13. Ogrzewanie etacowe - nalecy przez to rozumieć 

indywidualne ogrzewanie z  jednego aródła ciepła 
mieszkania lub budynku mieszkalnego, a  takce 
budynków gospodarczych w ramach pojedynczej działki. 

 
14. Powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siC 

przez to czCWć działki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w gł>b gruntu, na nim oraz nad nimś nie 
stanowi>ca nawierzchni dojazdów i dojWć pieszych, 
pokryta trwał> roWlinnoWci> lub ucytkowana rolniczo. 
Typow> powierzchniC biologicznie czynn> stanowi> 
tereny zieleni towarzysz>ce zabudowie, w tym ogrody, 
sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki 
wodne powierzchniowe, uprawy rolne. Nie uznaje siC za 
powierzchniC biologicznie czynn>Ś zieleni projektowanej 
na dachach i  Wcianach budynków oraz budowli 

naziemnych i podziemnych, nawierzchni cwirowych, 
grysowych i acurowych. 

15. Produkcji rolnej - rozumie siC przez to uprawC roli, 
wykorzystanie ł>k i pastwisk zgodnie z  ich 
przeznaczeniem, przechowalnictwo, przetwórstwo rolne 
oraz handel oparty o płody rolne, a takce hodowla 
zwierz>t. 

 
16. Przepisach szczególnych - nalecy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych. 

 
17. Rysunku planu - nalecy przez to rozumieć 

rysunek stanowi>cy zał>cznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
18. Siedlisko rolnicze - rozumie siC przez to teren 

przeznaczony pod zabudowC zwi>zan> z indywidualn> 
produkcj> roln>. W ramach tej zabudowy znajduje siC 
budynek mieszkalny jednorodzinny (maksymalnie dla 
2 gospodarstw domowych), budynki inwentarskie: takie 
jakŚ stodoła, budynki gospodarcze, płyta na nawóz oraz 
zbiornik na gnojowic, infrastruktura techniczna: 
(wodoci>g, sieć kanalizacyjna, gazowa, 
elektroenergetyczna lub studnia i  szambo, droga 
wewnCtrzna, podjazdy, mała architektura, sad 
i warzywnik. 

 
19. 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). 

 
20. Uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć zespół 

negatywnych bodaców (bCd>cych skutkiem okreWlonej 
działalnoWci) pogarszaj>cych warunki cycia mieszkaMców 
poprzez obnicenie standardów Wrodowiska 
przyrodniczego. 

 
21. Usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty 

usługowe wolnostoj>ce lub wbudowane lokale usługowe, 
słuc>ce funkcji usługowej w zakresie handlu 
detalicznego, gastronomii, administracji publicznej, 
rzemiosła, z wył>czeniem obsługi technicznej i naprawy 
pojazdów mechanicznych, sprzedacy paliw do pojazdów, 
handlu hurtowego, a takce usług wymagaj>cych bazy 
pojazdów mechanicznych. 

 
22. Ustalonej linii zabudowy - oznacza to 

obowi>zuj>c> frontow> liniC zabudowy obiektów 
mieszkalnych, usługowych oraz o funkcji mieszanej (nie 
dotyczy budynków gospodarczych)ś dopuszcza siC 
przesuniCcie przed liniC zabudowy, zgodnie 
z obowi>zuj>cym prawem budowlanym, schodów ganku 
zadaszenia lub innych drobnych elementów elewacji 
budynku. 

 
§ 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. 
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  4) Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
  5) Ustalenie wymagaM wynikaj>cych z  potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych. 
 
  6) Ustalenie parametrów i  wskaaników kształtowania 

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

 
  7) OkreWlenie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym. 

 
  8) OkreWlenie szczegółowych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

 
  9) Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
  10) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 
  11) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Wszystkie wycej wymienione punkty okreWlone s> 
w Rozdziale II, Ustalenia szczegółowe, zapisane 
w poszczególnych kartach terenu oznaczonych literowym 
i numerem, których oznaczenie odpowiada na rysunku 
planu. 

 
Na obszarze opracowania nie wystCpuj>Ś 
 
  1) Ustalenie granic i sposobów zagospodarowania 

terenów zagroconych powodzi>. 
 
  2) Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów 

odrCbnych oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych. 

 
§ 4. Ustala siC, ce główn> funkcj> terenu dla obszaru 

objCtego planem s>Ś 
 
1. Funkcja produkcji rolnej i przechowalnictwa 

i przetwórstwa. 
 
2. Funkcja mieszkaniowa. 
 
3. Produkcja energii elektrycznej metod> 

ekologiczn>-odnawialn>. 
 
4. Funkcje ochronne realizowane zgodnie 

z warunkami, o których mówi> ustalenia szczegółowe 
zawarte w kartach terenu. 

 
§ 5. 1. Ustala siC, ce obsługa komunikacyjna terenu 

objCtego opracowaniem oparta jest o system dróg, 
w których wyrócnia siCŚ 
 
  1) ŹrogC publiczn> w klasie drogi głównej, któr> stanowi 

droga relacji Braniewo-PieniCcno-Orneta-Olsztyn 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDG; 

 
  2) ŹrogC publiczn> w klasie drogi zbiorczej, któr> 

stanowi droga relacji PieniCcno-Radziejewo 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ; 

  3) Drogi publiczne o funkcji dojazdowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD; 

 
  4) Drogi gminne pieszo-jezdne, które stanowi> dojazdy 

do pól i  poszczególnych pojedynczych siedlisk 
rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDX; 

 
  5) Drogi o funkcji wewnCtrznej, które stanowi> pozostałe 

drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 
 

2. Na terenie inwestycji dla nowej zabudowy oraz tej 
podlegaj>cej rozbudowie, przebudowie lub zmianie 
sposobu ucytkowania obiektów ustala siC obowi>zek 
zapewnienia miejsc postojowych w iloWciach nie 
mniejszych nicŚ 
 
  1) Źla usług, biur i handlu - 3 miejsca postojowe na 

100 m
2
 powierzchni ucytkowej budynków, jednak nie 

mniej nic 2 stanowiska na jeden obiekt usługowyś 
 
  2) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -        

min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie; 
 
  3) Dla gospodarstw produkcyjnych rolnych - 3 miejsca 

postojowe na 10 zatrudnionych, oraz na maszyny 
rolnicze lub samochody dostawcze zgodnie ze 
specyfik> zakładu. 

 
3. Minimalna szerokoWć Wciecek rowerowych wynosi 

1,6 m oraz 2,0 m dla pieszo - jezdnej. 
 
4. Ustala siC obowi>zek zapewnienia dojazdu do 

terenów rolnych i leWnych. 
 
5. Utrzymuje siC istniej>ce zjazdy z dróg publicznych, 

chyba ce projektowana jest korekta zjazdu zaznaczona 
na rysunku planu. 

 
6. Utrzymuje siC istniej>ce drogi dojazdowe do 

zabudowaM i urz>dzeM, przebiegaj>ce po terenach 
prywatnych. 

 
7. Nowe ogrodzenia od strony dróg sytuować w linii 

rozgraniczaj>cej drogC lub na terenie własnej działki. 
 
8. Źopuszcza siC remonty, przebudowC i rozbudowC 

istniej>cych dróg, budowC nowych dróg wewnCtrznych, 
a takce wprowadzenie zmiany klas i parametrów zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 
§ 6. Ustalenia  ogólne  w  zakresie  ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego. 
 
1. Cechy elementów zagospodarowania 

przestrzennego podlegaj>ce ochronieŚ 
 
  a) Zabudowa o walorach kulturowych oznaczona na 

rysunku planu; 
 
  b) Zachowany historyczny układ urbanistycznyś 
 
  c) Szpalery drzew przydrocnych (droga KŹG i KDZ); 
 
  d) Zbiorniki i cieki wód Wródl>dowych wraz z otaczaj>c> 

je zieleni>. 
 

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
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  1) Poszczególne elektrownie wiatrowe winny być 
ustawione w taki sposób, aby nie były widoczne na tle 
sylwety Starego Miasta PieniCcna z prowadz>cych do 
niego drógś 

 
  2) Źostosowanie nowej zabudowy do walorów 

historycznych; 
 
  3) Sieci dróg dojazdowych, wewnCtrznych oraz ci>gów 

pieszych i Wciecek rowerowychś 
 
  4) Miejsca lokalizacji noWników reklamowychś 
 
  5) Zespoły zieleni projektowanej. 
 

§ 7. 1. Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad ochrony 
Wrodowiska przyrodniczegoŚ 
 
  1) Ochrona istniej>cych zespołów leWnychś 
 
  2) Zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków 

wodnych; 
 
  3) Zachowanie zieleni nieurz>dzonej wzdłuc cieków 

wodnych; 
 
  4) Ochrona i utrzymanie istniej>cych skupisk 

zadrzewieM i zakrzewieMś 
 
  5) Zachowanie, konserwacja i uzupełnienie szpalerów 

drzew wzdłuc drogi wojewódzkiej relacji PieniCcno- 
Orneta i  drogi powiatowej relacji PieniCcno- 
Radziejewo, w przypadku koniecznoWci zapewnienia 
bezpieczeMstwa ruchu dopuszcza siC wycinkC drzew 
przy zachowaniu przepisów odrCbnychś 

 
  6) Utrzymanie istniej>cych rowów melioracyjnychś 
 
  7) Sytuowanie ogrodzeM w odległoWciach nie mniejszych 

nic 3,0 m od korony rowów melioracyjnychś 
 
  8) Ochrona istniej>cych cieków wodnych 

z zapewnieniem budowy przepustów pod 
projektowanymi drogami; 

 
  9) Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 

terenów istniej>cej i  projektowanej zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymiś 

 
  10) Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Wcieków 

i wód opadowych do wód powierzchniowychś 
 
  11) OchronC wód i gleby przed zanieczyszczeniem 

w zwi>zku z prowadzeniem gospodarki rolnej; 
 
  12) MocliwoWć wykorzystania wód powierzchniowych 

i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 
  13) Ogrzewanie budynków - wskazane ograniczona 

emisja zanieczyszczenia Wrodowiska. 
 
  14) Zmniejszenie zucycia energii cieplnej 

i zanieczyszczenia Wrodowiska po przez ocieplenie 
budynków. 

 
§ 8. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa kulturowego ustala siCŚ 
 
  1) Teren nie jest objCty w stref> ochrony zabytków. 

  2) Na terenie obowi>zuje utrzymanie charakterystycznych 
cech architektonicznych zabudowy mieszkaniowej 
i zagrodowej w obiektach istniej>cych - 
modernizowanych i nowoprojektowanych we wsi 
CieszCta i obr. M. PieniCcnaś 

 
  3) Zachowanie i ochronC zwartych kompleksów leWnych. 
 

§ 9. Ogólne ustalenia dotycz>ce wymagaM 
wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych. 

 
1. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania wynikaj>ce 

z kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) Teren opracowania planu graniczy z przestrzeni> 

publiczn> w postaci dróg wojewódzkich powiatowych. 
  2) Na terenie opracowania znajduje siC przestrzeM 

publiczna w postaci dróg gminnych. 
  3) Dopuszcza siC (jeceli ustalenia zawarte w kartach 

szczegółowych nie stanowi> inaczej) umieszczanie 
noWników reklamowych o wymiarach nie wiCkszych 
nic 2,0 x 2,0 m na terenach publicznych i prywatnych 
oraz na elewacjach budynków. 

  4) Źopuszcza siC ustawienie masztów do pomiaru 
wiatru. 

 
§ 10. 1. Ustala siC, ce obszar zabudowany bCdzie 

wyposacony w systemy infrastruktury technicznej, które 
znajdować siC bCd> w liniach rozgraniczaj>cych 
poszczególnych dróg poza pasem jezdni lub na terenach 
rolnych wzdłuc dróg pod warunkiem uzyskania zgody od 
właWciciela lub zarz>dcy terenu. Infrastruktura, o której 
mowa dotyczy sieci: 
  1) elektroenergetycznej przesyłowejś 
  2) wodoci>gowejś 
  3) kanalizacji sanitarnej; 
  4) przewiduje siC stacje elektromagnetyczne wraz 

z infrastruktur> dla realizacji farmy wiatrowej. 
 

2. Gromadzenie odpadów stałych bCdzie siC 
odbywało (zgodnie z obowi>zuj>c> ustaw> o odpadach 
i przyjCt> polityk> gminy w tym zakresie) w miejscach 
wyznaczonych w granicach własnoWci lub ucytkowania 
terenu; odpady komunalne wywocone poprzez słucby 
wyspecjalizowanych przedsiCbiorstw, do zakładu 
utylizacji odpadówś odpady inne wywocone we własnym 
zakresie na odpowiednie składowiska. 

 
3. Zabrania siC na terenie objCtym planem lokalizacji 

gminnego lub ponadgminnego składowiska odpadów. 
 
4. Gospodarstwa rolne zwi>zane z hodowl> zwierz>t 

musz> posiadać szczeln> płytC na przechowanie obornika 
oraz szczelny pojemnik na przechowywanie gnojowicy. 

 
§ 11. 1. Zgodnie z Rozporz>dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 
sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych 
(DZ. U. Nr 130 z 2003 r., poz. 1193 z póaniejszymi 
zmianami), wszystkie projektowane obiekty o wysokoWci 
50,0 m i wiCcej podlegaj> zgłoszeniu do Źowództwa Sił 
Powietrznych na etapie projektowania (przed 
wyst>pieniem o pozwolenie na budowC). 

 
2. Obiekty budowlane o wysokoWci 100 m i wiCcej npt. 

podlegaj> oznakowaniu i zgłoszeniu do Prezesa UrzCdu 
Lotnictwa Cywilnego i do właWciwego organu nadzoru 
nad lotnictwem wojskowym. 
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Rozdział II 
 

§ 12. Ustalenia szczegółowe 
 

KARTA TERENU ZL 
 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 1ZL, 2ZL 
2 1)Powierzchnia terenu: 44 ha + 84 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Funkcja leWnaŚ 
   a)istniej>ce lasy - 1 ZL, 
   b)tereny projektowane do zalesienia - 2ZL. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Gospodarka leWna realizowana w oparciu o przepisy szczególne. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1)Zgodnie z przepisami szczególnymi. 

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

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

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Zakaz wszelkiej zabudowy. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> drogi gminne i leWneś 
2)Zakaz wjazdu do lasu, poza wyznaczonymi drogami, pojazdom mechanicznym za wyj>tkiem słucb prowadz>cych na 

tym terenie gospodarkC leWn> i słucb ratowniczych. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

Nie ustala siC. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1)Ustala siC zakaz realizacji zabudowy niewynikaj>cej z gospodarki leWnej. 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 

1)Teren nie wymaga obsługi w sieci infrastruktury technicznej; 
2)Źopuszcza siC budowC nowych sieci infrastruktury technicznej na terenie leWnym, jeceli słucyć ona bCdzie celom 

publicznym i realizowana na warunkach zarz>dcy terenu oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. 
 

KARTA TERENU 1RM 
 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 1RM 
2 Powierzchnia terenu: 6 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod zabudowC zagrodow> zwi>zan> z produkcj> roln>ś 
2)Źopuszcza siC prowadzenie działalnoWci gospodarczej innej nic rolnictwo w obiekcie mieszkalnym lub w obiekcie 

odrCbnym, polegaj>cej prowadzeniu usług lub obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników)ś 
3)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy dla nowo budowanych budynków, jak zaznaczono na rysunku planu, 

w tym: 
   a)od dróg wojewódzkich 20,0 m, 
   b)od dróg powiatowych 15,0 m, 
   c)od dróg dojazdowych 6,0 m, 
   d)pozostałe linie zabudowy 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 prawaś 
2)Ustala siC udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej           

min. 30 %; w tym udział zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biolog. czynnej. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1)Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie działki winny być wykonane zgodnie z obowi>zuj>cym stylem 
w architekturze na ziemi warmiMskiej i urz>dzaniu terenów. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1)źlewacje budynków realizowane wzdłuc ulic w ramach zabudowy działek stanowić bCd> domkniCcie dróg 

dojazdowych, stanowi>cych przestrzeM publiczn>. 
8 
 
 
 
 
 
 

Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1. Podstawowa zabudowa realizowana w ramach okreWlonej funkcjiŚ budynek mieszkalny, budynki gospodarcze wg 

potrzeb lokalizowane na zamkniCtym kwadracie lub prostok>cie, na tyłach zabudowy, przy hodowli zwierz>t 
obowi>zuje posiadanie płyty na nawóz i szczelny zbiornik na gnojowicC. Źopuszcza siC lokalizacjC silosów. 

   Adaptuje siC istniej>c> zabudowC, któr> z chwil> przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu nalecy   
dostosować do ustaleM obiektów projektowanychś 

Dla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
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   a)wysokoWć maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (ł>cznie z poddaszem ucytkowym), dopuszcza siC jedn> 
kondygnacjC podziemn>, 

   b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) od 0,3 ÷ 0,9 m npt, 
   c) połocenie gzymsu lub okapu na wysokoWci 3,5 m do 5,5 m npt, 
   d) w budynkach mieszkalnych i agroturystycznych wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
   e) dach o nachyleniu 30º do 45º dwuspadowy lub wieloboczny, w dachu wskazane wystawki, 
   f) pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, z wyj>tkiem pokrycia w kolorze zielonym 

i niebieskim; 
3) Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie terenu do 45 % ogólnej powierzchni działki budowlanejś 
4)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> publiczne drogi publiczne lub drogi wewnCtrzneś 
2)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji oraz prowadzonej działalnoWci 

gospodarczej realizować na terenie własnej działki (wg § 5 ust. 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

1)Źopuszcza siC wydzielenie nowych działek pod zabudowC siedliskow> przy zachowaniu zasadyŚ 
   a)szerokoWć frontu działki min. 30 m, 
   b)działka posiadać bCdzie powierzchniC całkowit> nie mniejsz> nic 1500 m2

, 
   c)działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siC. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci wodoci>gowej lub własnej studni głCbinowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do szczelnego szamba na terenie swojej posesji, oczyszczalni biologicznej lub innej 

zgodnie z przepisami szczególnymi; 
4)Odprowadzanie wód opadowych z dachów, chodników, podjazdów i parkingów zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami prawa. 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3; 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, wskazane o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

 
KARTA TERENU 2RM 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 2RM 
2 Powierzchnia terenu: 7,5 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod zabudowC zagrodow> zwi>zan> z produkcj> roln>ś 
2)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy od dróg dojazdowych dla nowo budowanych budynków wynosz>c> 

8,0 m. Pozostałe linie zabudowy 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 prawaś 
2)Ustala siC udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 

30 %; w tym udział zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biolog. czynnej. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1)Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie działki winny być wykonane zgodnie z obowi>zuj>cym stylem 
w architekturze na ziemi warmiMskiej i urz>dzaniu terenów. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1)źlewacje budynków realizowane wzdłuc ulic w ramach zabudowy działek stanowić bCd> domkniCcie dróg 

dojazdowych, stanowi>cych przestrzeM publiczn>. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 

1)Podstawowa zabudowa realizowana w ramach okreWlonej funkcjiŚ budynek mieszkalny, budynki gospodarcze         
wg potrzeb lokalizowane na zamkniCtym kwadracie lub prostok>cie, na tyłach zabudowy, przy hodowli zwierz>t 
obowi>zuje posiadanie płyty na nawóz i szczelny zbiornik na gnojowicC. Źopuszcza siC lokalizacjC silosów. 
Adaptuje siC istniej>c> zabudowC, któr> z chwil> przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu nalecy 
dostosować do ustaleM obiektów projektowanychś 

2)Źla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
   a)wysokoWć maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (ł>cznie z poddaszem ucytkowym), dopuszcza siC jedn> 

kondygnacjC podziemn>, 
   b)poziom posadzki parteru (+ 0.00) od 0,3 ÷ 0,9 m npt, 
   c)połocenie gzymsu lub okapu na wysokoWci 3,5 m do 5,5 m npt, 
   d)w budynkach mieszkalnych wskazane balkony i tarasy, 
   e)dach o nachyleniu 30º do 45º dwuspadowy lub wieloboczny, w dachu wskazane wystawki, 
   f)pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, z wyj>tkiem pokrycia w kolorze zielonym 

i niebieskim; 
3) Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie terenu do 45 % ogólnej powierzchni działki budowlanejś 
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4)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 
9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 

3)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> publiczne drogi dojazdowe lub drogi wewnCtrzneś 
4)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji oraz prowadzonej działalnoWci 

gospodarczej realizować na terenie własnej działki (wg § 5 ust. 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

1)Źopuszcza siC wydzielenie nowych działek pod zabudowC siedliskow> przy zachowaniu zasady: 
   a)szerokoWć frontu działki min. 30 m, 
   b)działka posiadać bCdzie powierzchniC całkowit> nie mniejsz> nic 1500 m2

, 
   c)działka bCdzie miała zabezpieczony dostCp do drogi publicznej lub wewnCtrznej. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siC. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci wodoci>gowej lub własnej studni głCbinowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do szczelnego szamba na terenie swojej posesji, oczyszczalni biologicznej lub innej 

zgodnie z przepisami szczególnymi; 
4)Odprowadzanie wód opadowych z dachów, chodników, podjazdów i parkingów zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami prawa. 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3; 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, wskazane o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

 
KARTA TERENU NR 1 MN 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 1 MN 
2 Powierzchnia terenu 7,4 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> o niskiej intensywnoWci. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 

1)Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo budowanych, jak zaznaczono na rysunku planu. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi i przepisami prawa; 
2)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 50 %, w tym 

udział zieleni wysokiej min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1)Zachowanie istniej>cych budynków mieszkalnych i gospodarczych objCtych ochron>. Nowe obiekty winny 
nawi>zywać brył>, form> i architektur> do zachowanej przedwojennej zabudowy. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1)W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpujeś 
2)źlewacje budynków realizowane wzdłuc drogi w ramach zabudowy działki stanowić bCd> domkniCcie przestrzeM 

publiczn>. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 

1. Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ 
1)Adaptuje siC istniej>c> zabudowCś 
2)Źopuszcza siC uzupełnienie zabudowy gospodarczej oraz niewielk> rozbudowC budynków mieszkalnych o ganek, 

ucytkowe poddasze itp. 
pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze dachówkiś 

3)Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie działki budowlanej do 30 % ogólnej powierzchni działki 
budowlanej; 

4)Źopuszcza siC budynki gospodarcze, w tym garace maks. 2. 
5)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> drogi dojazdowe. 
2)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji mieszkaniowej realizować na 

terenie własnej działki (wg § 5 ust. 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

Nie ustala siC. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1)Nie ustala siC. 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 

1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci wodoci>gowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnejś 
4)Odprowadzanie wód opadowych z jezdni, chodników, podjazdów i parkingów z godnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawaś 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3; 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
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KARTA TERENU NR 2 MN, 3MN 
 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 2 MN, 3MN 
2 Powierzchnia terenu 9 ha + 1,0 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> o niskiej intensywnoWci. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 

1)Ustala siC nieprzekraczalne i obowi>zuj>ce linie zabudowy, jak zaznaczono na rysunku planu. 
5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi i przepisami prawa; 
2)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 50 %, w tym udział 

zieleni wysokiej min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Nie ustala siC. 
7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1)W granicach terenu przestrzeM publiczna nie wystCpuje. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ 
1)Adaptuje siC istniej>c> zabudowCś 
2)Dopuszcza siC budynki gospodarcze oraz garace dla max. 2 samochodów. 
3)Źla projektowanej zabudowy obowi>zuje 
   a)wysokoWć maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (ł>cznie z poddaszem ucytkowym), 
   b)dopuszcza siC jedn> kondygnacjC podziemn>, 
   c)poziom posadzki parteru (+ 0.00) od 0,3 ÷ 0,9 m npt, 
   d)dach o nachyleniu 30º do 45º dwuspadowy lub wielobocznyś w dachu wskazane wystawki w celu doWwietlenia poddasza, 
   e)pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym, z wyj>tkiem pokrycia w kolorze zielonym lub niebieskim; 
4)Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie działki budowlanej do 30 % ogólnej powierzchni działki budowlanejś 
5)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> drogi publiczne lub wewnCtrzne. Wyklucza siC bezpoWredni dostCp z drogi 

KDG. 
2)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji mieszkaniowej realizować na terenie 

własnej działki (wg § 5 ust. 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

1)Podstawowe zasady podziału nowych działek budowlanychŚ 
   a)szerokoWć działki 25,0 - 30,0 m, (nie dotyczy to funkcji terenu oznaczonego symbolem 3MN), 
   b)powierzchnia działki budowlanej 1000 do 1500 m, (nie dotyczy to funkcji terenu oznaczonego symbolem 3MN), 
   c)bezpoWredni dostCp do drogi dojazdowej lub wewnCtrznej. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siC. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci wodoci>gowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnejś 
4)Odprowadzanie wód opadowych z jezdni, chodników, podjazdów i parkingów zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawaś 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3ś 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

 
KARTA TERENU NR 1U 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 1 U 
2 Powierzchnia terenu 0,4 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod zabudowC usługow>, rzemieWlnicza, gospodarczaś 
2)Źopuszcza siC zabudowC mieszkaniow> zwi>zan> z funkcj> główn>. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo budowanych, jak zaznaczono na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1)Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi i przepisami prawa; 
2)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 30 %, w tym udział 

zieleni wysokiej min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1)Zachowanie istniej>cych budynków mieszkalnych i gospodarczych objCtych ochron>. Nowe obiekty winny nawi>zywać 
brył>, form> i architektur> do zachowanej przedwojennej zabudowy. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1)źlewacje budynków realizowane wzdłuc drogi w ramach zabudowy działki stanowić bCd> domkniCcie przestrzeM publiczn>. 

8 
 
 
 
 

Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1. Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ 
1) Adaptuje siC istniej>c> zabudowCś 
2)Źopuszcza siC uzupełnienie zabudowy gospodarczej i usługowej oraz niewielk> rozbudowC budynków mieszkalnych 

o ganek, ucytkowe poddasze itp. 
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 pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze dachówkiś 
3)Źopuszcza siC budynek mieszkalny realizowany oddzielnie lub ł>cznie z zabudow> funkcji głównejś 
Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie działki budowlanej do 60 % ogólnej powierzchni działki budowlanejś 
4)Źopuszcza siC budynki gospodarcze, w tym garace maks. 2. 
5)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> droga dojazdowa i pieszo-jezdna; 
2)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji mieszkaniowej realizować na terenie 

własnej działki (wg § 5 ust. 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

Nie ustala siC. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1)Nie ustala siC. 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 

1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci wodoci>gowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnejś 
4)Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawaś 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3ś 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

 
KARTA TERENU NR UH 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 1 UH 
2 Powierzchnia terenu 1,0 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod zabudowC usługowo hotelow>, pensjonatow> wraz z gastronomi> 
2)Źopuszcza siC zabudowC mieszkaniow> zwi>zan> z funkcj> główn>. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Ustala siC nieprzekraczalne i ustalone linie zabudowy, jak zaznaczono na rysunku planu. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1)Ochrona Wrodowiska naturalnego zgodnie z obowi>zuj>cymi i przepisami prawa; 
2)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 30 %, w tym udział 

zieleni wysokiej min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1)Nowe obiekty winny nawi>zywać brył>, form> i architektur> do zabudowy regionalnej. 
7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 

1)źlewacje budynków realizowane wzdłuc drogi w ramach zabudowy działki stanowić bCd> domkniCcie przestrzeM publiczn>. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 

1. Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ 
1)budynek do III - kondygnacji, ł>cznie z poddaszem ucytkowymś 
2)Pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze dachówkiś 
3)Źopuszcza siC podpiwniczenie budynku (np. kuchnie, magazyny, garace)ś 
4)Pomieszczenie mieszkalne realizowane oddzielnie lub ł>cznie z zabudow> funkcji głównejś 
5)Źopuszcza siC budynki gospodarcze, w tym garaceś 
6)Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie działki budowlanej do 50 % ogólnej powierzchni działki budowlanejś 
7)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpieczaj> droga dojazdowaś 
2)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z funkcji usługowej realizować na terenie własnej 

działki (wg § 5 ust. 2). 
10 
 
 
 
 

Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
Źopuszcza siC podział działki na zasadachŚ 
1)Źziałka minimum 3000m2; 
2)BezpoWredni dostCp do drogiś 
3)SzerokoWć frontu 30 m. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Nie ustala siC. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z komunalnej sieci wodoci>gowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do komunalnej sieci kanalizacyjnejś 
4)Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawaś 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3ś 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 
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KARTA TERENU NR PR 
 
1 Oznaczenie na rysunku planu: PR 
2 Powierzchnia terenu 13,4 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren przeznaczony pod działalnoWć rolnicz> działalnoWć gospodarczo-produkcyjn>ś 
2)Produkcja bydła, trzody chlewnej lub koni nie moce być odczuwalna na terenie zabudowy mieszkaniowej oznaczonej 

symbolem MNś Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 
3)Źopuszcza siC mieszkanie dla właWciciela lub (i)zarz>dcy obiekty poł>czone z biurem lub w oddzielnym budynku 

mieszkalnym. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 

4)Linie zabudowy nieprzekraczalne 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 prawaś 
2)Ustala siC udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 

20 %; w tym udział zieleni wysokiej min.50 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1)Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie działki winny być wykonane zgodnie z obowi>zuj>cym stylem w architekturze 
i urz>dzaniu terenów. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)źlewacje budynków realizowane wzdłuc drogi w ramach zabudowy stanowić bCd> domkniCcie przestrzeni publicznej. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okreWlonej funkcjiŚ 
1)Źla projektowanej zabudowy obowi>zujeŚ 
   a)dla budynków administracyjnych i mieszkalnego wysokoWć maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (ł>cznie z poddaszem 

ucytkowym), dopuszcza siC jedn> kondygnacjC podziemn>, 
   b)dla budynków produkcyjno - przemysłowych, magazynowych wys. do 12.0 m npm. 
   c)dla budowli, spichlerzy i elewatorów do 15 m. npt. 
   d)poziom posadzki parteru dostosować do wymagaM technicznych obiektu, 
   e)pokrycie dachu - dachówk> lub materiałem dachówkopodobnym lub dachy dostosowane do architektury przemysłowej 
2)Ł>czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrCbie działki budowlanej do 50 % ogólnej powierzchni działki. 
3)Obowi>zkowo przy produkcji zwierzCcej nalecy zrealizować płytC na nawóz z kontrolowanym odciekiem oraz szczelny 

zbiornik na gnojownicC. 
9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 

1)BezpoWredni dostCp do terenu zabezpiecza ulica dojazdowaś 
2)Miejsca postojowe w iloWci zabezpieczaj>cej potrzeby własne wynikaj>ce z prowadzonej działalnoWci gospodarczej 

realizować na terenie własnej działki (wg § 5 ust. 2). 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

1)Źopuszcza siC podział terenu pod warunkiem, ce kacda wydzielona działka bCdzie miała bezpoWredni dostCp do drogi 
publicznej lub wewnCtrznej. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala siC. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz>dcC sieciś 
2)Zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowejś 
3)Odprowadzenie Wcieków do sieci kanalizacji komunalnejś 
4)Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa; 
5)Obsługa w zakresie telekomunikacji wg § 14 pkt 3ś 
6)Ogrzewanie budynków etacowe, o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do Wrodowiskaś 
7)Gospodarka odpadami, na zasadach przyjCtych na terenie gminy. 

 
KARTA TERENU NR ZO 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: ZO 
2 Powierzchnia zabudowy 1,0 ha 
3 Przeznaczenie: 

1)Ogrody przydomowe; 
2)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej pow. działki minimum 85 %. 

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

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

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Sady, warzywniki itp. słuc>ce uzupełnianiu warzyw i owoców na cele własne. 
2)W ramach zagospodarowania pojedynczej działki dopuszcza siC realizacjC altanek (tylko parterowych) zgodnie z ustaw> 

prawo budowlane i jego rozporz>dzenia. 
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9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)ŹostCp do terenu z drogi wewnCtrznej. 
2)Nie dopuszcza siC parkowania samochodów. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
1)Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Obowi>zuje całkowity zakaz zabudowy mieszkaniowej, chlewni, kurników i budynków gospodarczych. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Źopuszcza siC prowadzenie przez teren infrastruktury technicznej w tym sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 

teletechnicznych pod warunkiem zgodnoWci z przepisami szczególnymi i zgod> właWciciela terenu. 
 

KARTA TERENU NR 1 R 
 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 1 R 
2 Powierzchnia zabudowy 437,5 ha 
3 Przeznaczenie: 

1)Polowa gospodarka rolna; 
2)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej pow. działki minimum 80 %ś 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1)Utrzymanie istniej>cej sieci rowów melioracyjnych, cieków wodnych oraz ich zadrzewieM i zakrzaczeM. 

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

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Tereny rolne; 
2)Źopuszcza siC zabudowC rolnicz>Ś mieszkaniow> i gospodarcz> lokalizowan> w s>siedztwie istniej>cych dróg. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)ŹostCp do terenu istniej>cymi zjazdami z drogi lokalnej, dróg dojazdowych i dróg wewnCtrznych. 
2)WewnCtrzna obsługa terenu - drogami dojazdowymi odchodz>cymi z istniej>cych drógś 
3)WewnCtrzne drogi dojazdowe musz> posiadać nawierzchniC o konstrukcji dostosowanej do wielkoWci zakładanego 

obci>cenia i do warunków gruntowych wystCpuj>cych na tym terenie. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 

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

1)Nie dotyczy. 
12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 

1)Źopuszcza siC prowadzenie przez teren infrastruktury technicznej w tym sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
teletechnicznych pod warunkiem zgodnoWci z przepisami szczególnymi i zgod> właWciciela terenu. 

 
KARTA TERENU NR 2 R 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: 2 R 
2 Powierzchnia zabudowy 143,7 ha 
3 
 
 
 

Przeznaczenie: 
1)Polowa gospodarka rolna; 
2)Farma energetyki wiatrowej. 
3)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5 Zasada ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej pow. działki min. 80 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1)Utrzymanie istniej>cej sieci rowów melioracyjnych, cieków wodnych oraz ich zadrzewieM i zakrzaczeM. 

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie ustala siC. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Lokalizacja elektrowni wiatrowych na zasadach zgodnych z obowi>zuj>cymi przepisami prawaś w tym: 
   a) zachowanie norm dopuszczalnego hałasu na terenach s>siedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i zagrodowej. 
   b) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowej w odległoWci blicszej nic 150 m od krawCcnika drogi KŹZ i KDG 
   c)lokalizacja elektrowni wiatrowej od linii elektroenergetycznej 110 kV w odległoWci uzgodnionej z właWciwym oddziałem 

Energa-Operator. 
2)Ustala siC parametry elektrowni wiatrowejŚ 
a)maksymalna wysokoWć konstrukcji wiecy od podstawy do osi wirnika do 120 m npt. 
    konstrukcja wiecy rurowa w kształcie uciCtego stocka o jasnym kolorze. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)ŹostCp do terenu z drogi lokalnej, dróg dojazdowych i dróg wewnCtrznych. 
2)WewnCtrzna obsługa terenu - drogami wewnCtrznymi odchodz>cymi z istniej>cych drógś 
3)WewnCtrzne drogi dojazdowe musz> posiadać nawierzchniC o konstrukcji dostosowanej do wielkoWci zakładanego 

obci>cenia i do warunków gruntowych tego terenu. 
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10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
1)Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Obowi>zuje całkowity zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zwierz>t. 
2)Na etapie projektowania przed wyst>pieniem o pozwolenie na budowC elektrowni wiatrowych nalecy wyprzedzaj>coŚ 
   a)lokalizacja elektrowni wiatrowych winna być zgodna z obowi>zuj>cymi przepisami prawa dotycz>cymi ochrony 

Wrodowiska, co nalecy udokumentować na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowC, 
   b)nalecy wykonać opracowanie faunistyczne w odniesieniu do gatunków ptaków znajduj>cych siC w obszarze Natura 2000 

na podstawie minimum całorocznych obserwacji terenowych w promieniu min. 1 km od projektowanej farmy wiatrowej. 
   c)nalecy wykonać studium krajobrazowe okreWlaj>ce wpływ elektrowni wiatrowych na walory krajobrazowe terenu. 
2)Lokalizacja obiektów o wysokoWci 50 m npt. i powycej przed wydaniem pozwolenia na budowC wymaga uzgodnienia 

z Źowództwem Sił Powietrznych. 
12 Zasady obsługi incynieryjnej: 

1)Źla potrzeb elektrowni wiatrowych lokalizuje siC na terenie oznaczonym na planie symbolem 2RŚ 
   a)StacjC transformatorow>, 
   b)Sieć energetyczn> kablow> i napowietrzn>, 
   c)Źocelowo zakłada siC przebudowC sieci elektroenergetycznej 15 kV i nicszej na kablow>. 
   d)Źopuszcza siC prowadzenie przez teren infrastruktury technicznej w tym sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 

teletechnicznych pod warunkiem zgodnoWci z przepisami szczególnymi i zgod> właWciciela terenu. 
2)Szczegółowe lokalizacje sieci do poszczególnych elektrowni wiatrowych, o których wycej mowa zostan> wskazane na 

etapie „Projektu zagospodarowania terenu” opracowanego do właWciwego projektu budowlanego. 
 

KARTA TERENU NR Zn 
1 Oznaczenie na rysunku planu: Zn 
2 Powierzchnia terenu 2,9 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)ZieleM naturalna. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 

1)Naturalna zieleM do zachowaniaś 
2)Zakaz zabudowy i osuszania terenu. 

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

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

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

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Utrzymać stan istniej>cy. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
Nie ustala siC. 

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

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Zakaz zabudowy. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
1)Dopuszcza siC realizacjC sieci napowietrznych i podziemnych przy zachowaniu obowi>zuj>cych przepisów szczególnych. 

 
KARTA TERENU NR E 

 
1 Oznaczenie na rysunku planu: E 
2 Powierzchnia terenu 0,4 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren urz>dzeM technicznych energetyki; 
2)Przewiduje siC stacje elektromagnetyczne wraz z infrastruktur> dla realizacji farmy wiatrowej, 
3)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Urz>dzenia energetyczne przetwarzania i przesyłu mocy. 

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

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

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

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz>dzeM energetycznych. 
2)Dopuszcza siC mocliwoWć budowy obiektów na potrzeby energetyki. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)ŹostCp do terenu z drogi dojazdowej. 

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

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Zakaz zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem terenu. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
Nie ustala siC. 
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KARTA TERENU NR PT 
1 Oznaczenie na rysunku planu: PT 
2 Powierzchnia terenu 0,9 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Teren pasa technicznego; 
2)Obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci (§ 2, ust. 20 niniejszej uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Pas techniczny infrastruktury technicznej. 

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

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

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

8 
 
 
 
 

Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Rezerwuje siC pas techniczny zabezpieczaj>cy teren pod infrastrukturC techniczn>. 
2)Realizacja sieci kanalizacyjnych, wodoci>gowych, energetycznych zgodnie z przepisami szczególnymi dot. Infrastruktury 

technicznej. 
2)Źopuszcza siC mocliwoWć budowy obiektów na potrzeby infrastruktury technicznej. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
1)ŹostCp do terenu z dróg s>siednich. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
1)Teren nie podległa podziałowi wtórnemu. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Zakaz zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem terenu. 

12 Zasady obsługi incynieryjnejŚ 
Nie ustala siC. 

 

KARTA TERENU NR WS 
1 Oznaczenie na rysunku planu: WS 
2 Powierzchnia terenu 4,7 ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1)Oczka wodne, cieki i rowy melioracyjne; 
2)Źopuszcza siC prowadzenia gospodarki rybackiej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennegoŚ 
1)Utrzymanie terenu w czystoWci, ochrona przed zanieczyszczeniem. 

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

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

7 Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1)Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowyŚ 
1)Utrzymać zagospodarowanie obecne. 

9 ŹostCpnoWć komunikacyjna, miejsca postojoweŚ 
Nie dotyczy. 

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

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1)Ustala siC zakaz realizacji budowli. 

12 Zasady obsługi incynieryjnej: 
Nie dotyczy. 

 

§ 13. Komunikacja. 
 
1. Ustala siC system komunikacji na terenie objCtym mpzp oparty na drogach kołowych. Utrzymuje siC istniej>ce zjazdy 

z drogi wojewódzkiej do czasu jej przebudowy. 
 

2. Funkcja drogi (ulicy)okreWlona w tekWcie planu odpowiada przyjCtemu oznaczeniu w tekWcie i na rysunku planu. 
  1) KŹŹ drogi dojazdowe, nalec>ce do podstawowego układu komunikacyjnego obszaru, do nich nalec> drogi oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDD: 
a) szerokoWć pasa drogowego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi w miarC mocliwoWci terenowych, dla 

nowych dróg min. 10,0 m, 
b) szerokoWć jezdni dostosowana do przenoszonego obci>cenia ruchem, 
c) na terenie zabudowanym droga winna być oWwietlona, 
d) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej o parametrach jak w § 5 ust. 3, 

  2) KDX drogi pieszo-jezdne, stanowi>ce uzupełnienie układu komunikacyjnego z dostCpem do poszczególnych działek 
i obiektów, do nich nalec> drogi oznaczone na rysunku planu symbolem KŹX. Źopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej 
o parametrach jak w § 5 ust. 3, 

  3) KŹW ulice wewnCtrzne, stanowi>ce poł>czenie podstawowego układu komunikacyjnego z dostCpem do poszczególnych 
działek i obiektów, do nich nalec> drogi oznaczone na rysunku planu symbolem KŹW. Źla terenu ulic wewnCtrznych 
obowi>zujeŚ 
a) szerokoWć jezdni min. 3,5 m oraz mijanki szer. 5,50 m zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi. 
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§ 14. Infrastruktura techniczna 
 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej: 

  1) Zaopatrzenie w energiC odbywać siC bCdzie z dwóch niezalecnych aródeł energii elektrycznejŚ 
a) elektroenergetycznej sieci sztywnej lokalnego dostawcy energii elektrycznej. W zalecnoWci od zapotrzebowania mocy, 

dostawa energii nast>pi po wydaniu warunków przył>czenia i  po przystosowaniu urz>dzeM odbiorczych przez 
inwestora farmy wiatrowej. Koszta przył>czenia zostan> okreWlone w stosownej umowie przył>czeniowej, bCd>cej 
nastCpstwem wydanych warunków przył>czeniowych, 

b) z potrzeb własnych urz>dzeM transformacji napiCcia (stacja 15/0,4 kV lub GPZ 110/SN kV) wchodz>cych w zakres 
budowy elektroenergetycznej sieci farmy wiatrowej, 

c) z niezalecnych aródeł zasilania bCd>cych na wyposaceniu farmy wiatrowej tj. agregaty pr>dotwórcze, przetwornice 
napiCciowe, itp., 

  2) Źla zapewnienia obsługi pracy elektrowni wiatrowych niezbCdne jest doprowadzenie sieci energetycznej, celem 
przekazania mocy wygenerowanej przez elektrownie wiatrowe do sieci elektroenergetycznej lokalnego dostawcy energii. 
Urz>dzenia transformacji napiCcia wraz z systemem urz>dzeM przesyłowych bCd> zlokalizowane w miejscach dostCpnych 
na wydzielonych działkach z mocliwoWci dojazdu i niezalecnym ci>giem komunikacyjnym, 

  3) Kolizje nowych urz>dzeM jak i sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych z sieciami istniej>cymi zostan> 
usuniCte przez inwestora farmy wiatrowej. UsuniCcie kolizji bCdzie rozwi>zywane w oparciu o umowC z lokalnym dostawc> 
energii elektrycznej. 

 
2. Wyposacenie terenu w sieci wodoci>gowe i kanalizacyjne dla obsługi istniej>cej i  projektowanej zabudowy. 

  1) Zaopatrzenie w wodC odbywać siC bCdzie z istniej>cych sieci wodoci>gowych. 
  2) Odprowadzanie Wcieków z terenów zabudowy mieszkaniowej do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Źla zabudowy 

zagrodowej do celowo do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej do tego czasu do szamb ewentualnie innych urz>dzeM 
unieszkodliwiania Wcieków, pod warunkiem uzgodnienia ich z właWciw> słucb> ochrony Wrodowiska, lokalizowanych na 
terenie własnej posesji. 

  3) Odprowadzanie wód opadowych z jezdni, chodników, podjazdów i parkingów zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
prawa. Wody opadowe z dachu zagospodarować na terenie własnej działki. 

 
3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji i rozbudowy sieci teletechnicznej na obszarze objCtym planem: 

  1) Obsługa zabudowy poprzez istniej>ce i projektowane urz>dzenia oraz systemy kablowe teletechniczne i Wwiatłowodowe, 
realizowane w pasach drogowych, tam gdzie to jest niemocliwe przez tereny działek prywatnych za zgod> właWcicieli lub 
zarz>dcy terenu. 

  2) Zakaz budowy masztów telefonii komórkowej. 
  3) Źopuszcza siC budowC i modernizacjC istniej>cej sieci oraz urz>dzeM teletechnicznych. 
  4) Usuwanie ewentualnych kolizji z istniej>cymi sieciami telekomunikacyjnymi na koszt inwestora. 
 

4. Wyposacenie terenu w gaz ziemny dla obsługi projektowanej zabudowy. 
  1) Źopuszcza siC lokalizacjC i budowC obiektów sprzedacy i dystrybucji gazu na terenie objCtym planem, zgodnie 

z przepisami szczególnymi. 
 

5. Zaopatrzenie w energiC ciepln>. 
  1) Ogrzewanie obiektów z indywidualnych aródeł ciepła, ze szczególnymi preferencjami aródeł o niskiej emisji 

zanieczyszczeM jak np. gazu, oleju opałowego oraz energii odnawialnej, w tym baterii słonecznych. Źopuszcza siC 
mocliwoWć podł>czenia do sieci ciepłowniczej. 

 
§ 15. 1. Ustala siC stawki procentowe na podstawie, których ustala siC opłatC, (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym) przy sprzedacy nieruchomoWciŚ 
  a) 0 % - dla terenów komunalnych, 
  b) 0 % - dla terenów zabudowanych, dla których plan nie zmienił funkcji terenu, 
  c) 0 % - dla terenów, dla których obowi>zuj> wydane decyzje o warunkach zabudowy, 
  d) 10 % - dla nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych na planie symbolem MN. 
  e) 20 % - dla terenów rolnych przeznaczonych pod budowC farmy wiatrowej. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi PieniCcna. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 

WarmiMsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miejskiego w PieniCcnie. 
 
§ 18. Stwierdza siC, ce ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu Borowiec, czCWci 

obrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz czCWci obrCbu nr 3 miasta PieniCcna” zgodne s> z dokumentem uchwalonym przez 
RadC Gminy „Studium uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy PieniCcno” uchwalonego 
uchwał> Nr L/238/10 Rady Miejskiej w PieniCcnie z dnia 15 lipca 2010 r. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Leon Kmiotek
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr L/239/10 
Rady Miejskiej w PieniCcnie 
z dnia 15 lipca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr L/239/10 
Rady Miejskiej w PieniCcnie 
z dnia 15 lipca 2010 r. 

 
w sprawie rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego CzCWci ObrCbu Borowiec, CzCWci ObrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz CzCWci 
ObrCbu Nr 3 Miasta PieniCcna. 

 
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 póa. zm.) Rada Miejska w PieniCcnie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 
§ ń. W trakcie wyłocenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego CzCWci ObrCbu Borowiec, 

CzCWci ObrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz CzCWci ObrCbu Nr 3 Miasta PieniCcna do publicznego wgl>du zgłoszono uwagi 
zgłoszone przez P. Cezarego Kałamaja i P. Adama Kułyka, które zostały uwzglCdnione. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr L/239/10 
Rady Miejskiej w PieniCcnie 
z dnia 15 lipca 2010 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego CzCWci ObrCbu 
Borowiec, CzCWci ObrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz CzCWci ObrCbu Nr 3 Miasta PieniCcna inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

 
Dotyczy: 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy PieniCcno oraz zasadach ich finansowania dla Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego CzCWci ObrCbu Borowiec, CzCWci ObrCbu CieszCta gm. PieniCcno oraz CzCWci ObrCbu Nr 3 Miasta PieniCcna 
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 póa. zm.) 
 
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy i koszt szacunkowy 
ich realizacji 
 

1. Wyniesienie w teren działek budowlanych - 12.000 zł. 
2. Sieć kanalizacji sanitarnej - 327.600 zł. 
3. Sieć wodoci>gowa - 189.600 zł. 
4. Infrastruktura drogowa - 976.000 zł. 

RazemŚ 1505 200 zł (słownieŚ jeden milion piCćset piCć tysiCcy dwieWcie złotych). 
 
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
 
Realizacja finansowania z budcetu gminy w ramach zadaM własnych. Po wnikliwej analizie z zakresu inwestycji i zwi>zanych 
z tym kosztów Rada Miejska postanawia, ce realizacje przewiduje siC w okresie obejmuj>cym lata 2011-2020. 
Istnieje mocliwoWć uzyskania Wrodków pomocowych do 75 % kosztów. 
 
 
 
 

1976 

UCHWAŁA Nr XLVIII/24ń/ńŃ 

Rady żminy KurzCtnik 

z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu żminnego OWrodka Pomocy Społecznej w KurzCtniku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz 


