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UCHWAŁA Nr XLIII-473-2010 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli  prawidłowo �ci wykorzystania dotacji  

dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychow ania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne  

i fizyczne inne ni � jednostka samorz �du terytorialnego na terenie Gminy Gietrzwałd. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
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 i Nr 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 90  
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,  
Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,  
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,  
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,  
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,  
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,  
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) 
Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XLI/452/2010 Rady Gminy 

Gietrzwałd z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie 
trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowo�ci 
wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne inne ni� jednostka 
samorz�du terytorialnego na terenie Gminy Gietrzwałd 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

  1) w § 3 wykre�la si� pkt 4 i 5. 
 
  2) w § 4 wykre�la si� pkt 1 i 2. 
 
  3) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacja przekazywana 

jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w 12 cz��ciach 
w terminie do ostatniego dnia ka�dego miesi�ca”. 

 
  4) w § 6 pkt 2 i 4 otrzymuj� brzmienie:  

„2. Cz��� dotacji niewykorzystana do ko�ca roku 
bud�etowego podlega zwrotowi na konto Urz�du 
Gminy w Gietrzwałdzie do dnia 31 stycznia 
nast�pnego roku”. 
„4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobrane w nadmiernej wysoko�ci lub nienale�nie 
podlegaj� zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od 
zaległo�ci podatkowych na konto Urz�du Gminy 
w Gietrzwałdzie w terminie w ci�gu 15 dni od dnia 
stwierdzenia okoliczno�ci”. 

 
  5) § 8 otrzymuje brzmienie: „Gminie przysługuje prawo 

kontroli zgodno�ci ze stanem faktycznym danych 
zawartych w dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 3”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Gietrzwałd. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego z moc� obowi�zuj�c� od 
1 wrze�nia 2010 r. 

 
Przewodnicz�cy Rady  

Krzysztof Wysocki 
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UCHWAŁA Nr XLIII/474/2010 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes trzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło �onych 

w miejscowo �ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd. 

 
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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
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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 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Gietrzwałd, 
po stwierdzeniu zgodno�ci ustale� planu ze 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gietrzwałd uchwala co nast�puje: 
 

§ 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd, 
zwany dalej planem. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone 
w Uchwale Nr XVI/142/2007 Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w m. Sz�bruk, gm. Gietrzwałd. 
 
 § 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
  1) Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) Z dwóch rysunków planu w skali 1:1000 stanowi�cych 

zał�czniki nr 1a oraz 1b do niniejszej uchwały, 
zatytułowanych: „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina 
Gietrzwałd – odpowiednio jednostka A, B”; 

 
  3) Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z ustaleniami 

studium, rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, rozstrzygni�cia o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz 
o sposobach ich finansowania stanowi�cych zał�cznik  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne – dotycz �ce całego terenu 
 

§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu; 
 
  2) przeznaczenie terenów okre�lone symbolami: 

- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
- US – tereny sportu i rekreacji, 
- ZP – tereny zieleni urz�dzonej, 
- ZN – tereny zieleni naturalnej, 
- KDW – tereny dróg wewn�trznych, 
- Kpx – tereny ci�gu pieszego, 
- KP – tereny parkingów, 
- Ti – tereny infrastruktury; 

 
  3) rozwi�zania komunikacyjne oraz powi�zania terenów 

z istniej�cymi drogami publicznymi; 
 
  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  5) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
  6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym:  
linie zabudowy i gabaryty budynków, wska�niki 
intensywno�ci zabudowy; 

 

  7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane; 
 
  8) wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
  9) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

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

 
§ 5. Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 
  1) „linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania” – nale�y 
przez to rozumie� lini� obowi�zuj�c�, która nie mo�e 
ulec przesuni�ciu w wyniku realizacji planu; 

 
  2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �aden 
element budynku – w miejscach gdzie nie oznaczono 
linii zabudowy odległo�� od granicy działki nale�y 
przyjmowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  3) „przeznaczeniu podstawowym” – nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  4) „przeznaczeniu uzupełniaj�cym” – nale�y przez to 

rozumie� inne rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  5) „terenie elementarnym” – nale�y przez to rozumie� 

teren wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony 
odr�bnym symbolem; 

 
  6) „usługach lub produkcji nieuci��liwej” – nale�y przez to 

rozumie� działalno�� produkcyjn� lub usługow� nie 
zaliczan� do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie �rodowiska; 

 
  7) „tymczasowym sposobie u�ytkowania i zagospodarowania 

terenu” – nale�y przez to rozumie� dopuszczenie 
mo�liwo�ci okre�lonego sposobu u�ytkowania terenów 
do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami 
planu o jego przeznaczeniu; 

 
  8) „wska�niku zabudowy” - nale�y przez to rozumie� 

stosunek ł�cznej powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków do powierzchni działki budowlanej. 

 
§ 6. 1. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie ustale�: 
 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznacze� przeznaczenia terenów; 
 
  4) linii zabudowy nieprzekraczalnych. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne s� postulowane: 
 
  1) oznaczenia liniowych urz�dze� infrastruktury 

technicznej okre�laj�ce ich orientacyjny przebieg do 
u�ci�lenia w projektach budowlanych; 

 
  2) orientacyjny przebieg głównej sieci drenarskiej; 
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  3) linii wewn�trznego podziału, obrazuj�ce zasad� podziału 
na działki budowlane, mog�ce ulega� zmianom pod 
warunkiem zachowania zasad zawartych w ustaleniach 
szczegółowych dla danego terenu. 
 
§ 7. Ustala si� nast�puj�ce zasady zagospodarowania 

na całym obszarze obj�tym planem. 
 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) w granicach planu nie wyznacza si� terenów 

wymagaj�cych procedury scalenia i podziału oraz 
terenów wymagaj�cych rehabilitacji istniej�cej zabudowy; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie parametrów 
i wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
terenów elementarnych ustalonych w § 8 i § 9  
niniejszych ustale�; 

 
  3) ustala si� na całym terenie planu zakaz lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych za wyj�tkiem 
obiektów zaplecza budowy; 

 
  4) ustala si� tymczasowy sposób u�ytkowania 

i zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym 
sposobem u�ytkowania terenu. 
 
2. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) cały teren poło�ony jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Pasł�ki, w stosunku 
do którego obowi�zuj� przepisy Rozporz�dzenia 
Nr 147 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia  
13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pasł�ki; 

 
  2) na całym terenie obowi�zuje zakaz lokalizacji 

przedsi�wzi�� zaliczanych do mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie �rodowiska, z wyj�tkiem inwestycji celu 
publicznego; 

 
  3) dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku 

wynikaj�ce z przepisów o ochronie �rodowiska zostały 
okre�lone w ustaleniach dla poszczególnych terenów; 

 
  4) w zagospodarowaniu poszczególnych terenów nale�y 

zachowa� w mo�liwie du�ym stopniu istniej�ce 
warto�ciowe pojedyncze drzewa; 

 
  5) nale�y zachowa� oznaczony na rysunku planu 

istniej�cy warto�ciowy drzewostan; 
 
  6) w celu ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych 

terenu obowi�zuje zakaz prowadzenia prac ziemnych 
trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu, wykraczaj�cych 
ponad niezb�dne minimum do realizacji zabudowy oraz 
realizacji układu komunikacyjnego; 

 
  7) w granicach planu znajduj� si� sieci drenarskie 

melioracji szczegółowej, w przypadku kolizji 
projektowanej zabudowy z istniej�c� sieci� drenarsk�, 
nale�y przebudowa� sie� w sposób zapewniaj�cy 
wła�ciw� regulacj� stosunków wodnych, na 
warunkach i zasadach ustalonych przez Zarz�d 
Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Olsztynie; 

 

  8) wprowadza si� na całym obszarze obj�tym planem 
zakaz stosowania ogrodze� wy�szych ni� 1,8 m, 
ogrodze� pełnych oraz ogrodze� wykonanych 
z prefabrykowanych elementów �elbetowych. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury – teren obj�ty granicami planu nie 
podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
  1) ustala si� zasad� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj�cych dróg; 
 
  2) pokazane na rysunku planu projektowane przebiegi sieci 

wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej maj� charakter 
orientacyjny, do u�ci�lenia w projektach budowlanych; 

 
  3) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi 

plan dopuszcza prowadzenie sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczaj�cymi 
dróg na działkach stanowi�cych własno�� osób 
trzecich, za ich zgod�, bez konieczno�ci zmiany 
niniejszego planu; 

 
  4) w zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si� obowi�zek 

podł�czenia projektowanej sieci wodoci�gowej do 
istniej�cej sieci gminnej, na zasadach uzgodnionych 
z zarz�dc� sieci; 

 
  5) w zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych ustala 

si� obowi�zek odprowadzenia �cieków bytowo-
gospodarczych poprzez projektowan� sie� kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej lub ci�nieniowej do gminnej 
oczyszczalni �cieków - wprowadza si� zakaz 
wprowadzania rozwi�za� przej�ciowych w postaci 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni �cieków; 

 
  6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala si�: 

a) wody opadowe z terenów utwardzonych dróg, 
parkingów i placów manewrowych po oczyszczeniu 
zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz po 
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego nale�y 
odprowadzi� do najbli�szego rowu melioracyjnego, 

b) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz usług 
sportu i rekreacji nale�y realizowa� w granicach 
własnych działki; 

 
  7) w zakresie zaopatrzenie w energi� elektryczn� ustala si�: 

a) adaptuje si� istniej�ce sieci i urz�dzenia 
elektroenergetyczne, w tym sieci elektroenergetyczne 
SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz stacj� transformatorow� 
SN/nN 15/0,4 kV, 

b) przyst�pienie do budowy sieci elektroenergetycznych 
b�dzie mogło nast�pi� wył�cznie w przypadku 
wykonania docelowej niwelacji terenu w obr�bie 
projektowanych urz�dze� elektroenergetycznych; 

c) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cej lub 
projektowanej sieci energetycznej b�dzie 
nast�powało na ogólnych zasadach przył�czenia 
odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci, 

d) sie� energetyczn� nale�y prowadzi� w miar� 
mo�liwo�ci jako podziemn� w liniach rozgraniczaj�cych 
dróg z lokalizacj� szafek zł�czowo-pomiarowych na 
granicy z działk� budowlan�, 
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e) przebudow� ewentualnych kolizji urz�dze� 
elektroenergetycznych z projektowanymi elementami 
uzbrojenia lub zagospodarowania terenu nale�y 
wykona� na warunkach i zasadach ustalonych przez 
dysponenta sieci elektroenergetycznej; 

 
  8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

a)  obowi�zek realizacji zgodnie z warunkami 
dysponenta sieci, 

b) obowi�zek zachowania normatywnych odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od sieci 
gazowej; 

 
  9) zaopatrzenie w ciepło realizowa� nale�y z indywidualnych 

�ródeł ciepła z wył�czeniem systemów wysokoemisyjnych; 
 
10) w zakresie wyposa�enia w sie� telekomunikacyjn� 

ustala si�: 
a) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne lub 
terenach zieleni – dopuszcza si� lokalizacj� sieci 
i urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�, 

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi 
nale�y je przebudowa� i dostosowa� do 
projektowanego zagospodarowania terenu na 
warunkach ustalonych przez dysponenta sieci; 

 
11) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala si� 

obowi�zek gromadzenia odpadów w granicach własnych 
działki zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami, a nast�pnie wywóz 
przez wyspecjalizowane przedsi�biorstwo na 
składowisko odpadów - wprowadza si� zakaz utylizacji 
odpadów w granicach własnych działki. 
 
5. Rozwi�zania komunikacyjne: 

 
  a) nadrz�dny układ komunikacyjny dla terenów poło�onych 

w granicach planu stanowi droga powiatowa nr 1370N 
Gietrzwałd – Tomaszkowo, 

 
  b) ustala si� obowi�zek obsługi komunikacyjnej działek 

znajduj�cych si� w granicach jednostki A przez drog� 
wewn�trzn� oznaczon� symbolem A-KDW.01 bez 
mo�liwo�ci bezpo�redniego podł�czenia do drogi 
powiatowej nr 1370N; 

 
  c) ustala si� obowi�zek obsługi komunikacyjnej działek 

znajduj�cych si� w granicach jednostki B przez drog� 
wewn�trzn� oznaczon� symbolem B-KDW.01 bez 
mo�liwo�ci bezpo�redniego podł�czenia do drogi 
powiatowej nr 1370N; 

 
  d) ci�g pieszy oznaczony symbolem B-Kx.01 stanowi 

przej�cie pomi�dzy terenami projektowanej zabudowy 
jednostki B, a obszarem istniej�cej zabudowy wsi 
Sz�bruk. 

 
6. Ustala si� nast�puj�ce zadania własne gminy 

z zakresu infrastruktury technicznej: 
 
  a) budowa głównej sieci wodoci�gowej obsługuj�cej 

tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej oraz usług sportu i rekreacji, 

 

  b) budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej obsługuj�cej 
tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej oraz usług sportu i rekreacji, 

 
7. Wprowadza si� nast�puj�ce wymagania wynikaj�ce 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) przestrzeni� publiczn� w granicach terenu obj�tego 

planem s� tereny sportu i rekreacji oznaczone 
symbolem A-US.01 oraz tereny zieleni urz�dzonej 
oznaczonej symbolem A-ZP.01; 

 
  2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej 

obiektów małej architektury, no�ników reklamowych, 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
urz�dze� technicznych i zieleni zostały okre�lone 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów. 

 
8. W granicach planu nie wyst�puj� inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dotycz �ce terenów o ró �nej 

funkcji lub ró �nym sposobie zagospodarowania 
 

§ 8. W jednostce A dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 
Symbol 

przeznaczenia 
terenu 

Zasady kształtowania zabudowy 

A-MW.01 
A-MW.02 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Zabudow� nale�y realizowa� 
na podstawie projektu zagospodarowania 
terenu obejmuj�cego cały teren 
elementarny. 
1) minimalna powierzchnia działki 

budowlanej wynosi 3300 m2; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: od 

strony drogi powiatowej – 8,0 m 
 
od linii rozgraniczaj�cej pas drogowy, a od 
strony drogi gminnej oznaczonej 
symbolem A-KDW.01 - 6,0 m 
 

od linii rozgraniczaj�cej pas drogowy; 
 
3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 

3 kondygnacje nadziemne w tym trzecia 
jako poddasze u�ytkowe, jednak�e nie 
wi�cej ni� 15,0 m; 

4) ustala si� obowi�zek stosowania dachów 
wielospadowych, o k�cie nachylenia połaci 
głównych zawartym w przedziale 30÷40 
stopni, krytych dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym 
w odcieniach czerwieni; 

5) maksymalny wska�nik intensywno�ci  
    zabudowy nie wi�kszy ni� 0,40; 
6) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 30%; 
7) zaznaczony na rysunku planu istniej�cy 

drzewostan do zachowania; 
8) dopuszczalny poziom hałasu  

w �rodowisku ustala si� jak dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 
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 9) minimalna liczba miejsc parkingowych –  
   1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal  

mieszkalny; 
10) zabezpieczenie miejsc parkingowych 

w granicach własnych działki; 
11) dopuszcza si� lokalizacj� niezb�dnych 

urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej. 
A-MN.01 
A-MN.03 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zabudow� nale�y 
realizowa� jako wolnostoj�c� – 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny na 
jednej działce budowlanej, dopuszcza si� 
lokalizacj� wolnostoj�cego budynku 
gospodarczego lub gara�u. 
 
1) zasady i warunki podziału – minimalna 

powierzchnia działki budowlanej 1000 m2, 
minimalna szeroko�� działki – 24,0 m; 

2) maksymalna wysoko�� zabudowy dla 
budynku mieszkalnego – 9,0 m; 

 3) maksymalny poziom posadowienia 
posadzki parteru liczony od najwy�ej 
poło�onego istniej�cego poziomu terenu 
liczonego po obrysie budynku nie mo�e by� 
wy�szy ni� 0,3 m; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
drogi - 6,0 m 
od linii rozgraniczaj�cej pas drogowy; 

5) dachy dwuspadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci głównych zawartym 
w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach 
czerwieni; 

6) wysoko�� budynku gospodarczego lub 
gara�u wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m - 
geometri� dachu nale�y kształtowa� 
w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 

7) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,20; 
8) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% 

powierzchni działki budowlanej jako 
biologicznie czynnej; 

9) projekt zagospodarowania działki nale�y 
dostosowa� do istniej�cej rze�by terenu; 

10) dopuszczalny poziom hałasu 
w �rodowisku ustala si� jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

11) na terenie elementarnym znajduje si� 
sie� drenarska, obowi�zuj� ustalenia 
zawarte w § 7 ust�p 2. punkt 7); 

12) lokalizacja miejsc postojowych 
w granicach własnych działki. 

A-MN.02 
A-MN.04 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zabudow� nale�y 
realizowa� jako wolnostoj�c� – 
maksymalnie jeden budynek mieszkalny na 
jednej działce budowlanej, dopuszcza si� 
lokalizacj� wolnostoj�cego budynku 
gospodarczego lub gara�u. 
 
1) zasady i warunki podziału – minimalna 

powierzchnia działki budowlanej 1000 m2, 
minimalna szeroko�� działki – 24,0 m; 

2) maksymalna wysoko�� zabudowy dla 
budynku mieszkalnego – 9,0 m; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony drogi – 6,0 m od linii 
rozgraniczaj�cej pas drogowy; 

 4) dachy dwuspadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci głównych zawartym 
w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówk� 
ceramiczn� lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni; 

5) wysoko�� budynku gospodarczego lub 
gara�u wolnostoj�cego nie wi�ksza ni� 6,0 m 
– geometri� dachu nale�y kształtowa� 
w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 

6) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,20; 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 60% 

powierzchni działki budowlanej jako 
biologicznie czynnej; 

8) projekt zagospodarowania działki nale�y 
dostosowa� do istniej�cej rze�by terenu; 

9) dopuszczalny poziom hałasu 
w �rodowisku ustala si� jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

10) na terenie elementarnym znajduje si� 
sie� drenarska, obowi�zuj� ustalenia 
zawarte w § 7 ust�p 2. punkt 7); 

11) lokalizacja miejsc postojowych 
w granicach własnych działki. 

A-US.01 Tereny usług sportu i rekreacji. 
Przeznaczenie podstawowe: obiekty 
i urz�dzenia sportowe, 
w tym boiska sportowe, budynek zaplecza. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce: parkingi. 
 
1) istniej�ce obiekty oczyszczalni �cieków 

przeznacza si� do rozbiórki; 
2) obiekty i urz�dzenia nale�y realizowa� 

zgodnie z projektem zagospodarowania 
dotycz�cym całego terenu elementarnego; 

3) maksymalna wysoko�� zabudowy – 
1 kondygnacja nadziemna; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu; 

5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,10; 
6) powierzchnia biologicznie czynna – nie 

ustala si�. 
A-ZP.01 Tereny zieleni urz�dzonej 

1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy 
budynkami; 

2) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji 
obiektów małej architektury. 

A-ZN.01 Tereny zieleni naturalnej 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy 

budynkami; 
2) obowi�zuje zachowanie istniej�cego rowu 

melioracyjnego jako otwartego; 
3) obowi�zuje nakaz prowadzenia prac 

porz�dkowych na terenie rowu 
melioracyjnego; 

4) dopuszcza si� mo�liwo�� zalesienia. 
A-KDW.01 Teren drogi wewn�trznej 

1) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych 
- 10,0 m; 

2) minimalna szeroko�� jezdni 5,5 m 
A-KP.01 
A-KP.02 
A-KP.03 

Tereny parkingów 
1) tereny parkingów publicznych; 
2) zakaz utwardzania nawierzchni 
parkingów �u�lem lub gruzem 
budowlanym. 

A-TI.01 Tereny infrastruktury 
1) teren przeznaczony do gromadzenia 

odpadów stałych oraz selektywnej zbiórki 
odpadów dla mieszka�ców istniej�cych 
budynków. 
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§ 9. W jednostce B dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj�cymi ustala si� nast�puj�ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Symbol 

przeznaczenia 
terenu 

Zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

B-MN.01 
B-MN.02 
B-MN.03 
B-MN.04 
B-MN.05 
B-MN.06 
B-MN.07 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zabudow� nale�y realizowa� 
jako wolnostoj�c� – maksymalnie jeden budynek 
mieszkalny na jednej działce budowlanej, 
dopuszcza si� lokalizacj� wolnostoj�cego 
budynku gospodarczego lub gara�u. 
1) zasady i warunki podziału: minimalna 

powierzchnia działki budowlanej 1000 m2; 
minimalna szeroko�� frontu działki - 24,0 m (z 
wyj�tkiem działki przylegaj�cej od strony 
wschodniej do ci�gu pieszego); 

2) maksymalna wysoko�� zabudowy – 
2 kondygnacje nadziemne, w tym u�ytkowe 
poddasze, jednak nie wi�cej ni� 9,0 m; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 
połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 
stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 
czerwieni; 

5) wysoko�� budynku gospodarczego lub gara�u 
wolnostoj�cego nie wi�ksza ni�  

   6,0 m – geometri� dachu nale�y    kształtowa� 
w nawi�zaniu do budynku mieszkalnego; 

6) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,25; 
7) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 65% 

powierzchni działki budowlanej jako 
biologicznie czynnej; 

8) dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku 
ustala si� jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

9) na terenie elementarnym znajduje si� sie� 
drenarska, obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 
7 ust�p 2. punkt 7); 

10) miejsca postojowe w granicach własnych 
działki. 

B-MN.08 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1) teren przeznacza si� na polepszenie warunków 
zagospodarowania działki s�siaduj�cej od strony 
południowo-zachodniej; 

2) dojazd z drogi wewn�trznej oznaczonej 
symbolem B-KDW.01. 

B-MU.01 
B-MU.02 

Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie 
uzupełniaj�ce: usługi nieuci��liwe 
realizowane jako wbudowane lub w osobnym 
budynku, zabudowa gospodarcza lub 
gara�owa. 
1) zasady i warunki podziału zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu – 
minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1000 m2; 

2) maksymalna wysoko�� zabudowy – 
2 kondygnacje nadziemne, w tym 
u�ytkowe poddasze, jednak nie wi�cej 
ni� 9,0 m; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy  
 

      zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
4) dachy dwuspadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 
35÷45 stopni, kryte dachówk� ceramiczn� lub 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 
czerwieni; 

5) wska�nik zabudowy nie wi�kszy ni� 0,40; 
6) obowi�zuje zachowanie nie mniej ni� 30% 

powierzchni działki budowlanej jako 
biologicznie czynnej; 

7) dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku 
ustala si� jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

B-ZP.01 
B-ZP.02 
B-ZP.03 

Tereny zieleni urz�dzonej 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy 

budynkami; 
2) dopuszcza si� lokalizacj� ci�gu pieszego 

oraz �cie�ki rowerowej; 
3) na terenie oznaczonym symbolem B-ZP.02 

dopuszcza si� lokalizacj� zatoki autobusowej 
zgodnie z przepisami o drogach publicznych. 

B-ZN.01 Tereny zieleni naturalnej 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy 

budynkami; 
2) obowi�zuje zachowanie istniej�cego rowu 

melioracyjnego jako otartego; 
3) obowi�zuje nakaz prowadzenia prac 

porz�dkowych na terenie rowu 
melioracyjnego. 

B-ZN.02 Tereny zieleni naturalnej 
1) obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy 

budynkami; 
2) istniej�cy warto�ciowy drzewostan do 

zachowania – dopuszcza si� prowadzenie 
prac sanitarnych. 

B-KDW.01 Tereny dróg wewn�trznych 
1) szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych - 

10,0 m; 
2) minimalna szeroko�� jezdni – 5,5. 

B-Kpx.01 Tereny ci�gu pieszego 
1) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 3,0 m; 
2) zakaz utwardzania nawierzchni �u�lem lub 

gruzem budowlanymi. 
 

Rozdział 3 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 10. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nast�puj�cej wysoko�ci: 

 
przeznaczenie terenu stawka procentowa 

MW, MN, MU, US 30% 
ZN, ZP nie stosuje si� 

KDW, KP, Kpx, Ti nie stosuje si� 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Gietrzwałd. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady  
Krzysztof Wysocki 
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Zał�cznik nr 1A 
do Uchwały nr XLIII/474/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 1B 
do Uchwały nr XLIII/474/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/474/2010 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygni�cie dotycz�ce zgodno�ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych 
w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd Zgodnie z 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) stwierdza si� zgodno�� „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina 
Gietrzwałd” ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd. 

Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd Zgodnie z art. 17 
pkt 11 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 
termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd” wyznaczono do dnia 11 czerwca 2010 r. 
W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ły do projektu planu �adne uwagi. 

Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych 
gminy: dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej poło�onych 
w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd Zgodnie z 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) rozstrzyga si� o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy uj�tych w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej poło�onych w miejscowo�ci Sz�bruk, gmina Gietrzwałd” w sposób nast�puj�cy: 
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Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 22 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy usługowej 

poło �onego w obr �bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd. 

 
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 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) oraz art. 18  
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 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 i 146, Nr 106, 
poz. 675) Rada Gminy Gietrzwałd, po stwierdzeniu 
zgodno�ci ustale� planu ze Studium Uwarunkowa� 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Gietrzwałd uchwala co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej poło�onego 
w obr�bie Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd, zwany dalej planem. 
 

2. Uchwalony plan stanowi zmian� „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miejscowo�ci 
Gietrzwałd” uchwalonego Uchwał� Nr X/108/2007 Rady 
Gminy Gietrzwałd z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okre�lone w Uchwale 
Nr XXXIV/343/2009 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia  
3 wrze�nia 2009 r. w sprawie przyst�pienia do  
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci miejscowo�ci Gietrzwałd. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
1. Z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały; 

 
2. Z rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci miejscowo�ci Gietrzwałd”; 

 
3. Z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu 

z ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 


