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2023 

UCHWAŁA Nr XLVI/766/10 

Rady Miejskiej w Mor>gu 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mor>g w obrCbie 

geodezyjnym Gubity. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 676) oraz po stwierdzeniu 
zgodnoWci planu miejscowego z ustaleniami „Zmiany 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mor>g obszar miasta i obszary 
wiejskie Rada Miejska w Mor>gu uchwala miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego żminy Mor>g w obrCbie 
geodezyjnym Gubity, 
 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz>ce całego opracowania 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego żminy Mor>g w obrCbie geodezyjnym 
żubity obejmuj>cy obszar o w granicach okreWlonych 
w Uchwale Nr XXII/361/2008 Rady Miejskiej w Mor>gu 
z dnia 31 lipca 2008 roku ograniczony jest: 

- od północy granicC stanowi> tereny rolne oraz tereny 
kolejowe; 

- od zachodu granicC stanowi granica obrCbu babi Rógś 
- wschodni> granicC stanowi granica gminy Mor>g 

z gmin> Łukta - obrCb Kozia żóraś 
- od południa zasiCg pracowania planu zamyka brzeg 

Jeziora Mor>g, 
ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania i metod 
kształtowania ładu przestrzennego obszaru w rozwoju 
gminy przewidzianego dla rozwoju funkcji turystycznej 
i rekreacyjnej. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mor>g w obrCbie geodezyjnym 
Gubity zwany dalej planem miejscowym składa siC 
z tekstu planu miejscowego, który stanowi treWć uchwały 
oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi zał>cznik 
graficzny nr 1 w skali 1Ś2000, do uchwały. 
 

2. Do planu miejscowego Rada Miejska w Mor>gu 
doł>czaŚ 

- stwierdzenie zgodnoWci planu miejscowego 
z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mor>g” 
stanowi>ce zał>cznik nr 2, 

- rozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Mor>gu o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi>ce 
zał>cznik nr 3, 

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

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz>dzone 

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

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 
stanowi>ce: 
 
1 Przepisy dotycz>ce całego opracowania Rozdział 

1 
2 Przepisy dotycz>ce wyodrCbnionych w planie 

obszarówŚ 
 

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

Rozdział 
2 

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

Rozdział 
3 

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

Rozdział 
4 

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

Rozdział 
5 

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

Rozdział 
6 

 f)przepisy dotycz>ce granic obszarów 
wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
i podziałów nieruchomoWci, szczegółowych 
zasad i warunków scalenia i podziału 
nieruchomoWci parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wskaaników intensywnoWci 
zabudowy 

Rozdział 
7 

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

Rozdział 
8 

3 przepisy koMcowe Rozdział 
9 
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§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi>zuje 
w zakresie: 

- ustalonych graficznie linii granic obszaru objCtego 
planem, 

- ustalonych graficznie linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

- ustalonych symbolami literowymi przeznaczeM 
podstawowych terenów, 

- ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
- ustalonych graficznie stref ochrony konserwatorskiej. 

 
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 

symbole literowe oznaczaj> nastCpuj>ce przeznaczenia 
podstawowe terenówŚ 
 
  1) MN tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
 
  2) MUT tereny zabudowy mieszkalnej i turystycznej 
 
  3) MR tereny zabudowy zagrodowej 
 
  4) RI tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 
 
  5) US tereny usług sportu i rekreacji, place publiczne 

i k>pieliska 
 
  6) Z tereny zieleni 
 
  7) ZN tereny zieleni nieurz>dzonej pozostawione 

w dotychczasowym ucytkowaniu 
 
  8) LS tereny leWne 
 
  9) R tereny upraw rolniczych 
 
  10) WS tereny wód otwartych 
 
  11) tereny komunikacji, w tym: 

a) KP tereny placów publicznych 
b) KJ tereny ci>gów pieszo-jezdnych 
c) KDW tereny dróg (ulic dojazdowych) wewnCtrznych 
d) KD tereny dróg publicznych 
e) KK tereny zamkniCte (kolejowe) 

 
  12) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) Pż projektowane przepompownie Wcieków 
b) IE projektowane stacje transformatorowe. 

 
§ 5. Ilekroć w tekWcie planu miejscowego jest mowa 

o: 
 

- planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 
miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały, 

 
- uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

UchwałC Rady Miejskiej w Mor>gu, 
 
- rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:2000, 

 
- przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć 

takie przeznaczenie, które przewaca na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi i obejmuje 
ponad 50 % powierzchni obiektów realizowanych na tym 
terenie lub ponad 50 % powierzchni terenu 
ucytkowanego w przeznaczeniu podstawowym, 

 

- intensywnoWci zabudowy - nalecy rozumieć stosunek 
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do 
powierzchni działki, 

 
- powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie 

siC przez to grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> oraz 
wody powierzchniowe na działce budowlanej, i inne 
elementy zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

 
- budynku gospodarczym - rozumie siC przez to budynek 

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

 
- maksymalnej wysokoWci zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liczbC kondygnacji nadziemnych, 
 
- przebudowy budynku - nalecy przez to rozumieć wszelkie 

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

 
- terenach zieleni nieurz>dzonej - nalecy przez to 

rozumieć tereny ł>k i pastwisk z zadrzewieniami 
i krzewami wystCpuj>ce w formie nieurz>dzonej na 
terenach niezurbanizowanych oraz tereny trawników 
z zadrzewieniami i krzewami na terenach 
zurbanizowanych, 

 
- nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

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

 
- usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 

usługiŚ handlu detalicznego, gastronomii, nieuci>cliwego 
rzemiosła usługowego (poza warsztatami obsługi 
samochodów i  stacjami paliw), administracji 
i bezpieczeMstwa publicznego, ł>cznoWci, informacji, 
nauki i  oWwiaty, zdrowia i  opieki społecznej, kultu 
religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji 
i sportu, biur komercyjnych, banków i innych 
o analogicznym do powycszych charakterze i stopniu 
uci>cliwoWci, których normalne funkcjonowanieŚ 
- nie powoduje przekroczenia cadnego z parametrów 

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

- nie jest aródłem uci>cliwych lub szkodliwych odpadów, 
nie powoduje nieodwracalnych zmian Wrodowiska 
przyrodniczego w obrCbie zajmowanej działki, 

- ani w caden inny oczywisty sposób nie pogarsza 
warunków ucytkowania terenów s>siaduj>cych np. 
przez emisjC nieprzyjemnych zapachów, dymów, 
składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej 
przestrzeni, 

 
- złoconych lub skomplikowanych warunkach 

gruntowych - nalecy rozumieć rodzaj warunków 
gruntowych do uwzglCdnienia przy ustalaniu 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, w pojCciu przepisów odrCbnych 
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w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, 

 
- slip - jest to mała pochylnia, budowla hydrotechniczna 

w postaci równi pochyłej schodz>cej z l>du w gł>b 
wody, słuc>ca do wodowania lub wyci>gania na 
brzeg niewielkich jednostek pływaj>cych poprzez 
przewocenie ich na wózku kołowym, którym mocna 
wjechać do wody na głCbokoWć wiCksz> nic 
zanurzenie jednostki. NiezbCdnym wyposaceniem 
slipu jest wyci>garka, ponadto wiCksze slipy mog> 
mieć własne tory i dostosowane do nich wózki, 
a takce urz>dzenia dawigowe. Natomiast na 
mniejszych slipach wjecdca siC do wody np. 
bezpoWrednio przyczep> samochodow> słuc>c> do 
transportu jachtu na l>dzie. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz>ce przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu, 

funkcjach lub rócnych zasadach zagospodarowania 
oraz dotycz>ce sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenów 

 
§ 6. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1MN, 2MN, 3MNz podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudowC jednorodzinn>. 

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

siC realizacjCŚ 
- obiektów mieszkalnychś 
- obiektów mieszkalno-usługowychś 
- obiektów gospodarczychś 
- garacyś 
- ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
§ 7. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1MUT, 2MUT, 3MUT, 4MUT, 5MUT, 6MUT, 7MUT, 
8MUT, 9MUT z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudowC mieszkaln>, usługow> i turystyczn>. 

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

siC realizacjCŚ 
- obiektów mieszkalnychś 
- obiektów hotelarskichś 
- obiektów usługowychś 
- obiektów gospodarczychś 
- parkingówś ulic dojazdowych, ci>gów pieszych 

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

 
§ 8. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1MR z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC 
zagrodow>. 

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

siC realizacjCŚ 
- obiektów mieszkalnychś 
- usług agroturystycznych (dodatkowa baza noclegowa); 
- obiektów gospodarczych i inwentarskich; 
- garacyś 
- ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 

§ 9. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1RI z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowC 
rekreacji indywidualnej. 

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

siC realizacjCŚ 
- obiektów rekreacji indywidualnejś 
- obiektów gospodarczychś 
- garacyś 
- ci>gów pieszychś 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
§ 10. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1US, 2US, 3US z podstawowym przeznaczeniem pod 
tereny urz>dzeM sportowych. 

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

siC realizacjCŚ 
- obiektów zwi>zanych z obsług> urz>dzeM sportowych 

np. sanitariaty, obiekty obsługi, hangary, itp.ś 
- urz>dzeM sportowychś 
- parkingów. 

 
3. Na terenach oznaczonych w planie 2US, 3US 

dopuszcza siC realizacjC zabudowy kubaturowej 
zwi>zanej z realizacj> zadaM publicznych gminy 
zwi>zanych ze sportem i rekreacj>. 

 
§ 11. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1Z, 2Z, 3Z z podstawowym przeznaczeniem pod zieleM 
nie urz>dzon>. 

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

siC realizacjCŚ 
- placy, k>pielisk, pomostów na terenach publicznychś 
- ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
§ 12. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN z podstawowym 
przeznaczeniem pod zieleM nieurz>dzon> pozostawiona 
w dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
2. 2. Dopuszcza siC mocliwoWć wł>czenia terenu 6ZN 

do zadaM publicznych gminy zwi>zanych ze sportem 
i rekreacj>. 

 
§ 13. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1LS, 2LS z podstawowym przeznaczeniem pod 
istniej>ce kompleksy leWne. 

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

siC realizacjCŚ 
- ci>gów pieszych. 

 
§ 14. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1R, 2R, 5R 
z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 
§ 15. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
3R, 4R, 6R, 7R, 8R, z podstawowym przeznaczeniem 
pod uprawy rolne. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
siC realizacjCŚ 

- zabudowy zagrodowej; 
- ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych; 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
§ 16. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1WS z podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte 
(cieki, rowy, zbiorniki wodne, stawy). 

 
§ 17. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolem 1KP 
z podstawowym przeznaczeniem pod plac publiczny. 

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

siC realizacjCŚ 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
- obiektów małej architektury i wiaty przystankowej. 

 
§ 18. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1KJ, 2KJ, 3KJ, 4KJ, 5KJ, 6KJ, 7KJ, 8KJ z podstawowym 
przeznaczeniem pod ci>gi pieszo-jezdne. 

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

siC realizacjCŚ 
- nawierzchni utwardzonych nie wymagaj>cych 

realizacji kanalizacji deszczowej; 
- oWwietleniaś 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
§ 19. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 
8KDW z podstawowym przeznaczeniem pod ulice 
dojazdowe wewnCtrzne. 

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

siC realizacjCŚ 
- nawierzchni utwardzonych; 
- oWwietleniaś 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

 
§ 20. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 1KD 
z podstawowym przeznaczeniem pod drogC publiczn>. 

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

siC realizacjCŚ 
- nawierzchni utwardzonych; 
- oWwietleniaś 
- sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej poza 

pasem drogowym. 
 

§ 21. 1. Wyznacza siC ustalony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi teren oznaczony symbolem 
1KK z przeznaczeniem pod teren zamkniCty, kolejowy. 

 
§ 22. 1. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu 

liniami rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami 
PG z podstawowym przeznaczeniem pod urz>dzenia 
przepompowni Wcieków. 

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

realizacjCŚ 
- zieleni o funkcji izolacyjnej. 
 

§ 23. Wyznacza siC ustalone na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny oznaczone symbolami IE 

z podstawowym przeznaczeniem pod urz>dzenia 
elektroenergetyczne (stacje transformatorowe). 
 

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

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

 
§ 24. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

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

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

poprzez: 
 

- realizacje nowej zabudowy, która musi być 
wkomponowana w istniej>cy krajobraz oraz nawi>zywać 
do cech architektury regionalnej oraz pozytywnych 
realizacji współczesnych (gabaryty, forma). 
W elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjneŚ 
kamieM, cegła, tynki o wygl>dzie tradycyjnych tynków, 
drewno. Dachy wysokie o nachyleniu połaci 30-45

0
, przy 

dachach dwuspadowych lub wielospadowych, 
w przypadku zastosowania dachów mansardowych 
nachylenie połaci w/g indywidualnych rozwi>zaM, dachy 
kryte dachówk> ceramiczn> czerwon> lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni. WysokoWć 
budynków do 2 kondygnacji, w tym ucytkowe poddasze, 
wysokoWć budynków od powierzchni terenu przy 
głównym wejWciu do budynku, do kalenicy nie moce 
przekroczyć 9,5 m. W przypadku podpiwniczenia 
budynku poziom zerowy nie moce przekroczyć 1,0 m 
w stosunku do przyległego terenu. Przy lokalizacji 
budynku na działce, gdzie wystCpuj> rócnice terenu, 
ustala siC wyniesienie poziomu zerowego budynku nie 
wiCcej nic 1,0 m od najwycej połoconego terenu 
przyległego do budynku. Mocliwe jest ł>czenie działek 
s>siednich by otrzymać jedn> działkC wiCksz>. Postuluje 
siC stosowanie ogrodzeM przyległych do ci>gów 
komunikacyjnych z materiałów naturalnychŚ drewno, 
kamieM, cywopłoty itp.ś 

 
- zachowanie ładu przestrzennej poprzez wydzielenie 

w pierwszej kolejnoWci dróg dojazdowych wewnCtrznychś 
 
- wył>czenie z zabudowy terenów zieleni oznaczonej 

w planie symbolem ZN z uwagi na dominuj>ce tu 
grunty pochodzenia organicznego (torfy); 

 
- realizacje przekształceM terenów z uwzglCdnieniem 

istniej>cego zagospodarowania oraz kształtowanie 
atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej 
realizowanej w s>siedztwie zabudowy w ci>gach 
komunikacyjnych, urz>dzeniach sportowo-rekreacyjnych 
(place)ś 

 
- budynki usługowe i gospodarcze o architekturze 

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

 
- na terenie przeznaczonym w planie miejscowym na cele 

budownictwa rekreacji indywidualnej mog> być 
realizowane tylko budynki wolnostoj>ce, nie mog> być 
realizowane budynki szeregowe lub blianiacze. 
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IntensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 
0,3. Dopuszcza siC ł>czenie działek w celu uzyskania 
jednej wiCkszej działki. Minimalna wielkoWć nowej 
wydzielanej działki około 1500 m2

 z tolerancj> do 10 % 
powierzchni, oraz szerokoWć frontu działki min 26 m 
z tolerancj> do 10 %. 

 
3. Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej „B” 

obejmuj>c> zwart> zabudowC oraz układ ruralistyczny 
wsi Gubity. Na obszarze tym istniej> liczne obiekty 
historyczne oraz obiekty znajduj>ce siC w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków. Obiekty te, połocone s> na 
terenach oznaczonych w planie symbolami 6MUT, 
7MUT, 8MUT, 9MUT, 2MN, 1MR, Wszelkie prace winny 
być uzgadniane z  Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Olsztynie. Obiekty zabytkowe znajduj>ce siC 
w żminnej źwidencji Zabytków. 

 

Lp. Obiekt Adres 

Symbol 
oznaczenia 

terenu 
w planie 

1. Dom Gubity nr 1 6MUT 
2. Budynek gospodarczy Gubity nr 1 6MUT 
3. Dom Gubity nr 3 7MUT 
4. Dom Gubity nr 4 7MUT 
5. Budynek gospodarczy Gubity nr 4 7MUT 
6. Dom Gubity nr 5/6 7MUT 
7. Dom Gubity nr 7 7MUT 
8. Dom Gubity nr 9 7MUT 
9. Dom Gubity nr 11 1MR 
10. Dom Gubity nr 12 8MUT 
11. Dom Gubity nr 13/14 1MR 
12. Dom Gubity nr 15 2MN 
13. Budynek gospodarczy Gubity nr 15 2MN 
14. Dom (dawna szkoła) Gubity nr 16 9MUT 
15. Budynek gospodarczy Gubity nr 16 9MUT 
16. Dom Gubity nr 17 1MR 
17 Budynek gospodarczy Gubity nr 17 1MR 

 
4. Ze wzglCdu na znajduj>ce siC w s>siedztwie terenu 

objCtego planem stanowiska archeologiczne ustala siC 
koniecznoWć przeprowadzenie powierzchniowych badaM 
archeologicznych przed rozpoczCciem kacdej inwestycji. 

 
§ 25. 1. Ustala siC koniecznoWć ochrony wartoWci 

przyrodniczych terenów objCtych planem poprzez 
zachowanie i ochronC obszarów, zespołów i obiektów 
cennych przyrodniczo. 

 
2. Do obszarów, zespołów i obiektów cennych 

przyrodniczo, o których mowa w ust. 1 zalicza siCŚ 
 

- Obszar objCty opracowaniem planu połocony jest na 
terenie NarieMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
zasiCg obszaru wynika z rozporz>dzenia nr 148 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego z 13.11.2008 r. 
w sprawie wprowadzenia NarieMskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 179 z dnia 
21.11.2008 r. poz. 2633). Na obszarze chronionego 
krajobrazu obowi>zuj> nastCpuj>ce zakazyŚ 

 
1) zabijania dziko wystCpuj>cych zwierz>t, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieM 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoconej ikry, 
z wyj>tkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynnoWci zwi>zanych z 
racjonaln> gospodark> roln>, leWn>, ryback> 
i łowieck>ś 

 

2) realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony Wrodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z póan. zm. 1)ś 

 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieM 

Wródpolnych, przydrocnych i nadwodnych, jeceli 
nie wynikaj> one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i  zapewnienia bezpie-
czeMstwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urz>dzeM wodnychś 

 
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym 

torfu, oraz skamieniałoWci, w tym kopalnych 
szcz>tków roWlin i zwierz>t, a takce minerałów 
i bursztynu; 

 
5) wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 
prac zwi>zanych z  zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym 
lub utrzymaniem, budow>, odbudow>, napraw> 
lub remontem urz>dzeM wodnychś 

 
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeceli 

słuc> innym celom nic ochrona przyrody lub 
zrównowacone wykorzystanie ucytków rolnych 
i leWnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 

 
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy i obszarów wodno-błotnychś 
 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szerokoWci 100 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z  wyj>tkiem 
urz>dzeM wodnych oraz obiektów słuc>cych 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leWnej lub rybackiej. 

 
3. Ustala siC ochronC strefy brzegowej jeziora poprzez 

zachowanie istniej>cego drzewostanu i roWlinnoWci 
przywodnej oraz poprzez wprowadzenie 100 m strefy 
ochronnej jeziora wyznaczonej nieprzekraczalna lini> 
zabudowy. 

 
4. BezwzglCdne zachowanie w maksymalnym stopniu 

istniej>cej zieleni wysokiej. 
 
5. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej oraz terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych 
poza miastem, zgodnie z Rozporz>dzeniem Ministra 
Vrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartoWci 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826 z 2007 r.). 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dotycz>ce terenów przeznaczonych do realizacji 

celów publicznych, dróg i ulic. 
 

§ 26. 1. Ustala siC nastCpuj>ce tereny przeznaczone 
dla realizacji celów publicznychŚ 

- tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 
symbolami  1KD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW, 1KJ, 2KJ, 3KJ, 4KJ, 5KJ, 6KJ, 7KJ, 
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- tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolami 
1US, 2US, 3US, 

- tereny zieleni oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1Z, 2Z, 3Z., 6ZN. 

 
Rozdział 5 

Przepisy dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 

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

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

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

 
§ 28. Na terenie objCtym planem wystCpuj> obszary 

zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz>ce zasad przebudowy, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 29. 1. Powi>zanie obszaru opracowania 

z nadrzCdnym układem dróg bCdzie realizowane przez 
drogC powiatow> nr 1223N żubity-babi Róg, przez drogC 
powiatow> nr 1221N babi Róg-Florczaki z drog> 
wojewódzk> nr 527 Olsztyn-Mor>g. 

 
2. Z zastrzeceniem lokalnych przewCceM ustalonych 

liniami rozgraniczaj>cymi na rysunku planu ustala siC 
nastCpuj>ce minimalne szerokoWci pasa terenów 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg i ci>gów pieszo-
jezdnych oznaczonych na rysunku planu: 
 

- symbolem 1KD-L - droga powiatowa nr 1223N 
wymagaj>ca przebudowy do parametrów klasy L, 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15,0 m, jedna 
jezdnia szerokoWci 6,0 m. W miejscowoWci żubity 
zachowuje siC istniej>ce zjazdy indywidualne na 
posesje z drogi powiatowej 1KD-L (nr 1223). Obsługa 
nowej zabudowy wył>cznie przez projektowane drogi 
wewnCtrzne i ci>gi pieszo-jezdne, lub w wyj>tkowych 
wypadkach po uzyskaniu zgody i na warunkach 
zarz>dcy drogiś 

- symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW, 8KDW - drogi dojazdowe wewnCtrzne, 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych od 8,0 m do 
12,0 m, jedna jezdnia o szerokoWci 5,0 m; 

- symbolem 1KJ, 2KJ, 3KJ, 4KJ, 5KJ, 6KJ, 7KJ, 8KJ - 
ci>gi pieszo-jezdne, szerokoWć w  liniach 
rozgraniczaj>cych od 10 m do 6 m, jedna jezdnia 
o szerokoWci 5,0 m. 

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

Dla terenów objCtych opracowaniem przewiduje siC 
wykonać sieć wodoci>gow> pierWcieniowo-rozdzielcz> 
z podziałem na mniejsze obszary. 
W celu dostarczenia mieszkaMcom wody o właWciwych 
parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w iloWci 
zapewniaj>cej normatywne wymagania oraz odpowiednie 
ciWnienie na etapie sporz>dzania dokumentacji projektowej 
nalecy dokonać obliczeM, które potwierdz> mocliwoWć 
podł>czenia działek objCtych niniejsz> uchwał> do istniej>cej 
sieci wodoci>gowej. W przypadku gdy obliczenia wykac>, ce 
istniej>ca sieć nie zapewni odpowiedniego ciWnienia i nie jest 
w stanie dostarczyć do odbiorcy wymaganej iloWci wody 
podczas szczytowego jej zapotrzebowania zaistnieje 
koniecznoWć przebudowy istniej>cego ruroci>gu na ruroci>g 

o wiCkszej Wrednicy lub zastosowanie zestawu 
hydroforowego poWrednio wł>czonego do wodoci>gu wraz ze 
zbiornikiem wyrównawczym. 
Przewody głównych ci>gów sieci wodoci>gowej przewiduje 
siC ułocyć w liniach rozgraniczaj>cych dróg z zachowaniem 
wymaganych odległoWci od pozostałego uzbrojenia 
infrastruktury technicznej. Dobór Wrednic przewodów dla 
poszczególnych odcinków sieci winien zapewnić dostawC 
wody pod wymaganym minimalnym ciWnieniem oraz 
w iloWciach wynikaj>cych z potrzeb funkcjonalno-
ucytkowych poszczególnych terenów zabudowy objCtych 
opracowaniem. Stosowany materiał i technologia 
wykonawstwa winny zapewnić całkowit> szczelnoWć układu 
wodoci>gowego. Na projektowanej sieci nalecy przewidzieć 
zamontowanie armatury (np. zasuwy, hydranty 
przeciwpocarowe)w iloWciach wynikaj>cych 
z obowi>zuj>cych przepisów. Materiały stosowane do 
wykonawstwa winny posiadać wymagane przepisami 
dokumenty dopuszczaj>ce do stosowania w budownictwie 
oraz atesty higieniczne. 
Na obecnym etapie nie ustala siC miejsc (punktów) 
wł>czenia sieci rozbiorczej do przewodów magistralnych. 

 
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

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

 
§ 31. 1. W zakresie odprowadzenia Wcieków ustala siCŚ 

Ustala siC, ce całoWć zabudowy w granicach 
opracowania zostanie objCta sieci> kanalizacji sanitarnej. 
W tym celu uwzglCdniaj>c konfiguracjC terenu obszar 
opracowania podzielono na zlewnie, w których 
przewiduje siC sieć głównych kolektorów kanalizacji 
sanitarnej opart> na grawitacyjnym i ciWnieniowym 
przepływie Wcieków. System grawitacyjnego 
odprowadzania Wcieków przewidziano przy załoceniu 
obowi>zuj>cych minimalnych spadków i maksymalnym 
wykorzystaniu ukształtowania terenu. 
Ponadto na terenach wymagaj>cych tłoczenia Wcieków do 
wycej połoconych rejonów nalecy przewidzieć 
przepompownie główne (Pż) lub w uzasadnionym przypadku 
tłocznie główne. 
W miejscach wł>czenia kanalizacji tłocznej do kanalizacji 
grawitacyjnej nalecy przewidzieć komory rozprCcne (KR). Dla 
czCWci działek, ze wzglCdu na niekorzystne połocenie 
sytuacyjno-wysokoWciowe, grawitacyjne podł>czenie do 
systemu moce być utrudnione. W takim przypadku nalecy 
wykonać przepompownie przydomowe (indywidualne - PL). 
W przypadku, gdy mocliwe i uzasadnione ekonomicznie 
bCdzie grawitacyjne odprowadzenie Wcieków z działek, dla 
których przewidywano przepompownie lokalne nalecy 
zastosować takie rozwi>zanie. 
Zrzut do kanalizacji sanitarnej Wcieków innych nic bytowo-
gospodarcze, b>da o parametrach fizyko-chemicznych 
przekraczaj>cych wartoWci dopuszczalne wymagał bCdzie 
podczyszczenia do parametrów wynikaj>cych z  
obowi>zuj>cych przepisów. 
Kolektory przewiduje siC ułocyć w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg z zachowaniem wymaganych odległoWci od granic 
działek oraz projektowanego uzbrojenia infrastruktury 
technicznej. 
Dobór Wrednic poszczególnych kolektorów winien zapewnić 
odbiór Wcieków w  iloWciach wynikaj>cych z  przeznaczenia 
funkcjonalno-ucytkowego terenów zabudowy objCtych 
opracowaniem. 
Poł>czenia poszczególnych kolektorów grawitacyjnych, 
wł>czenia, zmiany kierunku, załamania trasy nalecy 
wykonać tylko poprzez studnie poł>czeniowe. Na trasie 
kolektorów w  wymaganych odległoWciach nalecy 
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przewidzieć studnie rewizyjne i wł>czeniowe. Stosowany 
materiał i technologia wykonawstwa winny zapewnić 
całkowit> szczelnoWć kanalizacji sanitarnej 

 
2. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

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

 
§ 32. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siCŚ 

 
- utrzymanie istniej>cych aródeł ciepła posiadaj>cych 

kotłownie niskoemisyjne. 
 

2. Dopuszcza siC zaopatrzenie w ciepło 
projektowanej zabudowy z  indywidualnych kotłowni 
gazowych lub olejowych, równiec ze wspomaganiem 
energi> odnawialn>, lub innych aródeł niskoemisyjnych.  

 
3. Ustala siC koniecznoWć dostosowania aródeł ciepła 

spalaj>cych paliwa stałe do wymogów aktualnych norm 
ochrony Wrodowiska. 

 
§ 33. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji: 

Zaopatrzenie w energiC elektryczn> odbywać siC bCdzie 
z istniej>cych stacji transformatorowych po przystosowaniu 
w miarC potrzeb stacji i odgałCzieM LSN 15kV do przesyłu 
zwiCkszonej mocy. W miarC postCpu zainwestowania 
projektuje siC obrCbie w żubity budowC stacji Iź 
(słupowych) nie wymagaj>cych wyznaczania działek. 
Zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenu odbywa siC z linii 
terenowej SN 15kV relacji żPZ Mor>g - żPZ M>tki 
promieniowym odgałCzieniem napowietrzno-kablowym. 
Przekroje i długoWci linii zapewniaj> dostawC energii na 
poziomie napiCcia SN 15 kV o dobrych parametrach. 
Utrzymuje siC przebieg napowietrznych linii WN 110kV oraz 
SN 15kV wraz ze strefami uci>cliwoWci. 
Dopuszcza siC korekty trasy linii SN 15kV w terenach 
przeznaczonych do zabudowy, na których nie ma 
mocliwoWci zachowania odległoWci od budynków 
wymaganych przepisami normy. Uzyskanie warunków 
przebudowy sieci i koszt jej przebudowy obci>ca właWciciela 
terenu, przez który one przebiegaj>. 

 
2. Przył>czanie odbiorców do wspólnej sieci 

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

 
3. Linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 

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

 
4. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

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

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

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

zabudowy, gabarytów obiektów i wskaaników 
intensywnoWci zabudowy. 

 
§ 34. Na terenie objCtym planem nie ustala siC 

obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia scaleM 
i podziałów nieruchomoWci. 

 
§ 35. Kacdy teren przeznaczony do zabudowy musi 

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

 
§ 36. 1. Dla terenów usług oraz terenów 

mieszkaniowych ustala siC nieprzekraczalne linie 
zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

 
2. PomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

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

 
§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN, 3MN ustala siC mocliwoWć 
przebudowy i uzupełnieM istniej>cej zabudowy przy 
zachowaniu nastCpuj>cych warunkówŚ 

- uzupełnianie zabudowy moce być realizowane przy 
zachowaniu istniej>cych linii zabudowy oraz 
z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych od ulic dojazdowych; 

- maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 

- nachylenie połaci dachowych ok. ok. 30-45
0
; 

- materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), 
pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówko 
podobnym w odcieniu czerwieni lub ceglastym; 

- wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9 m licz>c 
od poziomu terenu, przy głównym wejWciu do 
budynku, do linii kalenicy dachu, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 
5,0 m od poziomu terenu; 

- ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 
budynków gospodarczych oraz garacy o architekturze 
nawi>zuj>cej do istniej>cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk> lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał Wcian tradycyjny; 

- intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,4ś 
- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 55 %, powierzchni działkiś 
 

2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 2MN 
zabudowa działek połoconych w s>siedztwie jeziora moce 
być realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy 100 m od 
linii brzegowej i po zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji 
sanitarnej umocliwiaj>cej wł>czenie zabudowy do systemu. 

 
§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MUT, 2MUT, 3MUT, 4MUT, 5MUT, 6MUT, 
7MUT, 8MUT, 9MUT ustala siC nastCpuj>ce warunki 
realizacji nowej zabudowy oraz mocliwoWć przebudowy 
i uzupełnieM istniej>cej zabudowy przy zachowaniu 
nastCpuj>cych warunkówŚ 
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- zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

- maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 

- materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), 
pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówko 
podobnym w odcieniu czerwieni lub ceglastym; 

- nachylenie połaci dachowych ok. ok. 30-45
0
, kalenica 

główna równoległa do drogiś 
- ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych oraz garacy o architekturze 
nawi>zuj>cej do istniej>cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk> lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał Wcian tradycyjnyś 

- wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9,5 m 
licz>c od poziomu terenu, przy głównym wejWciu do 
budynku, do linii kalenicy dachu, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 
5,0 m od poziomu terenu, 

- intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,3ś 
- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 65 %,powierzchni działki. 
 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
4MUT, 6MUT zabudowa działek połoconych 
w s>siedztwie jeziora moce być realizowana 
w nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii brzegowej i po 
zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji sanitarnej 
umocliwiaj>cej wł>czenie zabudowy do systemu. 

 
3. Przez tereny oznaczone w planie symbolami 

1MUT, 2MUT przebiega linia WN 110kV ze stref> 
uci>cliwoWci, teren w strefie uci>cliwoWci powinien 
pozostać terenem zieleni niskiej. 

 
§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami1MRustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 

- zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 
istniej>cych nieprzekraczalnych linii zabudowy od ulic 
dojazdowych; 

- maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 

- nachylenie połaci dachowych ok. 30-45
0
, kalenica 

główna równoległa do drogiś 
- materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), 

pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówko 
podobnym w odcieniu czerwieni lub ceglastym; 

- wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9 m licz>c 
od poziomu terenu, przy głównym wejWciu do 
budynku, do linii kalenicy dachu, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 
5,0 m od poziomu terenu; 

- ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 
budynków gospodarczych i inwentarskich oraz garacy 
o architekturze nawi>zuj>cej do istniej>cej zabudowy, 
dachy dwuspadowe, kryte dachówk> lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał Wcian tradycyjnyś 

- dla budynków mieszkalnych ustala siC koniecznoWć 
realizacji kalenicy głównej budynku równolegle do 
grogi a budynków gospodarczych równolegle lub 
prostopadle do drogi; 

- ustala siC dla budynków realizowanych w ramach 
prowadzonej działalnoWci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

- intensywnoWć całej zabudowy nie moce przekroczyć 0,3ś 
- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 65 %, powierzchni działki. 
 

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1RI ustala siC nastCpuj>ce warunki realizacji 
nowej zabudowy oraz przebudowy i uzupełnieM 
istniej>cej zabudowy przy zachowaniu nastCpuj>cych 
warunkówŚ 

- nowa zabudowa moce być realizowana 
z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych od ulic dojazdowych; 

- maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 

- materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), 
pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówko-
podobnym w odcieniu czerwieni lub ceglastym; 

- nachylenie połaci dachowych ok. 30-45
0
; 

- wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9 m licz>c 
od poziomu terenu, przy głównym wejWciu do 
budynku, do linii kalenicy dachu, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 
5,0 m od poziomu terenu; 

- ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 
budynków gospodarczych oraz garacy o architekturze 
nawi>zuj>cej do istniej>cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk> lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał Wcian tradycyjnyś 

- intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,3ś 
- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 65 %, powierzchni działki. 
 

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1US, 2US, 3US ustala siC, ce s> to tereny 
przestrzeni publicznej z nastCpuj>cymi warunkami do 
realizacji nowej zabudowy: 

- zabudowa zwi>zana z obsług> terenów sportowo-
rekreacyjnych moce być realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych; 

- maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 

- materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), 
pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówko 
podobnym w odcieniu czerwieni lub ceglastym; 

- nachylenie połaci dachowych ok. 30-45
0
; 

- wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9,5 m 
licz>c od poziomu terenu, przy głównym wejWciu do 
budynku, do linii kalenicy dachu, przy czym linia 
oparcia głównych połaci dachu na Wcianach 
zewnCtrznych nie moce być usytuowana wycej nic 
5,0 m od poziomu terenu; 

- ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 
budynków gospodarczych oraz garacy o architekturze 
nawi>zuj>cej do istniej>cej zabudowy, dachy 
dwuspadowe, kryte dachówk> lub materiałem 
dachówko podobnym w odcieniu czerwieni lub 
ceglastym, materiał Wcian tradycyjnyś 

- intensywnoWć zabudowy nie moce przekroczyć 0,3ś 
- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 65 %, powierzchni działki. 
- ustala siC mocliwoWć realizacji urz>dzeM sportowych 

o charakterze otwartym, takich jak boiska do gry, 
korty tenisowe; 

- sanitariaty realizowane przy tych terenach musz> być 
wł>czone do kanalizacji sanitarnej. 
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§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Z, 2Z, 3Z ustala siC zakaz zabudowy kubaturowej. 

 
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

1Z, 2Z, 3Z s> to tereny przestrzeni publicznej stanowi>ce 
tereny otwarte, parki rekreacyjne, na które musz> 
stanowić ci>gi ogólnodostCpne wokół jeziora, lub tereny 
równowac>ce zbyt intensywna istniej>c> zabudowC 
rekreacji indywidualnej. W ramach urz>dzania terenów 
publicznych dopuszcza siC realizowanie placy, k>pielisk 
i pomostów. OdległoWć miCdzy pomostami nie moce być 
mniejsza nic 200 m. 

 
§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN ustala siC 
zakaz zabudowy. 

 
§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1LS, 2LS ustala siC zakaz zabudowy 
kubaturowej. S> to kompleksy leWne, które powinny być 
objCte planem urz>dzania lasu. 

 
2. Teren oznaczony w planie symbolem 1LS moce 

być wł>czony do działek, ale wył>cznie jako teren leWny. 
 
§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1R, 2R, 5R ustala siC zakaz zabudowy, s> to 
tereny lec>ce w strefie ochrony jeziora. 

 
§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3R, 4R, 6R, 7R, 8R, ustala siC mocliwoWć 
realizacji siedliska rolniczego przy zachowaniu 
nastCpuj>cych warunkówŚ 

- zabudowa moce być realizowana z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od 
ulic dojazdowych oraz terenów wył>czonych 
z zabudowy ze wzglCdu na wystCpowanie gleb 
organicznych oraz strefC ochrony jezioraś 

- połocenie przy drodze z istniej>cym uzbrojeniem 
w infrastrukturC techniczn> z mocliwoWci> wjazdu na 
t> drogCś 

- warunki geotechniczne pozwalaj>ce na realizacjC 
budynku; 

- maksymalna wysokoWć budynku do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym ucytkowe poddasześ 

- nachylenie połaci dachowych ok. 30-45
0
, kalenica 

główna równoległa do drogiś 
- materiał Wcian tradycyjny (drewno, cegła, tynk, kamieM), 

pokrycie dachu dachówk> lub materiałem dachówko-
podobnym w odcieniu czerwieni lub ceglastym; 

- wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9 m od 
powierzchni terenu do kalenicy głównejś 

- ustala siC mocliwoWć realizacji jednokondygnacyjnych 
budynków gospodarczych i inwentarskich 
o architekturze nawi>zuj>cej do istniej>cej zabudowy, 
dachy dwuspadowe, kryte dachówk> w odcieniu 
czerwieni lub ceglastym, materiał Wcian tradycyjnyś 

- ustala siC dla budynków realizowanych w ramach 
prowadzonej działalnoWci agroturystycznej warunki 
architektoniczne jak dla zabudowy mieszkalnej; 

- intensywnoWć całej zabudowy nie moce przekroczyć 0,3ś 
- powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 

mniejsza nic 70 %, powierzchni działki. 
 

2. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 8R 
zabudowa działki połoconej w s>siedztwie jeziora moce być 
realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy 100 m od linii 

brzegowej i po zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji 
sanitarnej umocliwiaj>cej wł>czenie zabudowy do systemu. 

 
§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami1WSustala siC zakaz zabudowy. Jest to 
obszar wody powierzchniowej wraz z zieleni> ochronn>. 

 
Rozdział 8 

Przepisy dotycz>ce stawek procentowych, na 
podstawie których ustala siC opłatC z tytułu wzrostu 

wartoWci nieruchomoWci. 
 
§ 48. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 

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

Symbol terenu w Rozdziale 2 WysokoWć stawki w % 
MUT 30 % 
MR 30 % 
MN 30 % 
RI 30 % 
US 5 % 
Z 5 % 

ZN 5 % 
LS 5 % 
R 5 % 

WS 5 % 
KD Nie ma zastosowania 

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

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

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

Rozdział 9 
Przepisy koMcowe 

 
§ 49. Przeznacza siC na cele nierolnicze grunty rolne 

pochodzenia mineralnego III klasy bonitacyjnej na terenie 
projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
i usługowej wraz z niezbCdn> obsług> komunikacyjn> 
o ł>cznej powierzchni ok. 1,3714 ha, a pozostałe grunty nie 
objCte wnioskiem rolnym stanowi> tereny przeznaczone na 
zabudowC zwi>zan> z działalnoWci> rolnicz> oraz grunty 
niskich klas bonitacyjnych i nieucytków. Ogółem projektem 
planu objCte s> grunty o powierzchni ok. 72,0 ha. 

 
§ 50. Wykonanie Uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Mor>ga. 
 
§ 51. Uchwała z zał>cznikami podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego. 

 
§ 52. Uchwała obowi>zuje po upływie dni 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Marek Raćkowski 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVI/766/10 
Rady Miejskiej w Mor>gu 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVI/766/10 
Rady Miejskiej w Mor>gu 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie zgodnoWci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mor>g w obrCbie geodezyjnym Gubity ze zmian> studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mor>g. 

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

stwierdza siC zgodnoWć niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustaleM zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mor>g. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVI/766/10 
Rady Miejskiej w Mor>gu 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mor>g w obrCbie geodezyjnym Gubity. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi zmianami)niniejszym rozstrzyga siC, ce do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Mor>g wpłynCły uwagi w okresie przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. 
ustawy. NastCpuj>ce uwagi nie zostały uwzglCdnione w projekcie planu: 
 

Data 
wpływu, 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszaj>cego 

uwagi 

TreWć 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu miejscowego 
zagospodarowania 

przestrzennego 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

RozstrzygniCcie burmistrza w 
sprawie rozpatrzenia uwag 

RozstrzygniCcie Rady żminy 
zał>cznik do uchwały nr 

XLVI/766/10 z dnia 26. 08. 2010 r. 
Uwagi 

uwaga 
uwzglCdniona 

uwaga 
nieuwzglCdniona 

uwaga 
uwzglCdniona 

uwaga 
nieuwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.07.2010 

Marek i Sylwia 
Sadcza 
02-954 

Warszawa  
ul. Wiktorii 

WiedeMskiej 
5/6 Ewa 

SieMkowska 
01-449 

Warszawa  
ul. Małego 

Franka 6/16 

Podział 
zgodnie 

ze 
wstCpnym 
projektem 
podziału. 

15/3, 14/2 

1MUT - tereny 
zabudowy 

mieszkalnej 
i turystycznej 

 

Teren poza 
obszarem 

zwartej 
zabudowy wsi, 

działki nie 
mniejsze nic 

1500 m2 zgodnie 
z załoceniami 

planu 
województwa 

i studium gminy 

 

Teren poza 
obszarem zwartej 

zabudowy wsi, 
działki nie 
mniejsze  

nic 1500 m2 
zgodnie 

z załoceniami 
planu 

województwa 
i studium gminy 

 

 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XLVI/766/10 
Rady Miejskiej w Mor>gu 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

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

gminy Mor>g w obrCbie geodezyjnym Gubity 
 

§ 1. Na terenie objCtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mor>g w obrCbie geodezyjnym 
żubity nastCpuj>ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec> do zadaM własnych gminyŚ 

 
- sieć wodoci>gowa rozdzielczaś 
 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej; 
 
- sieć kanalizacji tłocznejś 
 
- przepompownie zbiorcze; 

 
§ 2. Wymienione zadania finansowane bCd> z budcetu żminy Mor>g funduszy pozyskiwanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, pocyczek z Wojewódzkiego Żunduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych 
dostCpnych aródeł finansowania. 
 


