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UCHWAŁA Nr XXXVI/213/09 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 30 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło �onego w obr �bie 

Skom �tno Wielkie zwanego „Skom �tno Wielkie II”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jedn. 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) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, 
art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) Rada Gminy Kalinowo uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 

Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kalinowo, uchwalonego uchwał� 
Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 
2000 roku z pó�n. zmianami, uchwala si� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w 
obr�bie wsi Skom�tno Wielkie, gmina Kalinowo, 
obejmuj�cy działki oznaczone numerami ewid. 118/1, 
118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 
118/10, 118/11, 118/13 i 118/14 o ogólnej powierzchni 
26,46 ha, zwany dalej planem. 

 
2. Teren obj�ty planem stanowi� grunty wytworzone z gleb 

pochodzenia mineralnego o nast�puj�cej strukturze: RIIIb - 
pow. 0.21 ha, RIVa - pow. 1.09 ha, RIVb - pow. 0.36 ha, RV - 
pow. 4.46 ha, RVI - pow. 5.89 ha, PsVI -  pow. 0.10 ha, ŁVI - 
pow. 0.74 ha, grunty wytworzone z gleb pochodzenia 
organicznego: ŁIV - pow. 3.27 ha, ŁV - pow. 4.56, PsV - pow. 
0.27 ha, PsVI - pow. 0.002 ha, grunty le�ne: LsVI - pow. 0.52 
ha, nieu�ytki: N - pow. 4.62 ha i wody: W - pow. 0.37 ha nie 
wymagaj�ce uzyskania zgody na ich przeznaczenie na cele 
nierolnicze i niele�ne, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, 
Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 
1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3). 
 

3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 
planu jest okre�lenie przeznaczenia oraz zasad i 
sposobów zagospodarowania terenów w zakresie i 
granicach  okre�lonych uchwał� Nr XX/122/08 Rady 
Gminy Kalinowo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło�onego 
w obr�bie Skom�tno Wielkie, gmina Kalinowo. 

 

4. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
stanowi�cych integralne cz��ci uchwały : 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu i sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 2. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania - obowi�zuj�ce i orientacyjne; 
 
  3) sposób u�ytkowania terenów (obszary funkcjonalne) 

oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 pełni� funkcje informacyjne lub 
orientacyjne. 

 
3. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia i rysunek 

planu, o których jest  mowa w § 1, 
 
  2) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie, które obowi�zuje na 
obszarze ograniczonym liniami rozgraniczaj�cymi i 
wyró�nionym na rysunku planu kolejnym symbolem 
cyfrowo-literowym, 

 
  3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie inne ni� podstawowe, które 
uzupełnia, wzbogaca lub stanowi alternatyw� dla 
przeznaczenia podstawowego - z wykluczeniem 
lokalizowania funkcji koliduj�cych ze sob� na jednym 
obszarze funkcjonalnym oznaczonym na rysunku 
planu symbolem cyfrowo-literowym, 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej - nale�y przez to 

rozumie� grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� na działce 



@��������>��1D��E�
3�)��;D�"�C�3C���8���<�C�#������������		�� � 7�����&�	�
�

<���&A6�<

budowlanej a tak�e 50 % powierzchni tarasów i 
stropodachów urz�dzonych jako stałe kwietniki lub 
trawniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2, 

 
  5) powierzchni zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

sum� powierzchni rzutów poziomych budynków i 
nadziemnych obiektów budowlanych zlokalizowanych 
na wyró�nionym obszarze funkcjonalnym, wyra�on� w 
stosunku procentowym do  powierzchni tego obszaru 
funkcjonalnego, 

 
  6) stanowisku archeologicznym - nale�y przez to 

rozumie� prawnie chroniony obszar terenu wyró�niony 
na rysunku planu, zaewidencjonowany w zasobach 
wła�ciwego urz�du ochrony zabytków, w granicach 
którego mog� si� znajdowa�  materialne �wiadectwa 
ludzkiej działalno�ci z przeszło�ci, maj�ce warto�� 
naukow�. Wszelka działalno�� w obszarze stanowiska 
archeologicznego musi by� wcze�niej uzgadniana z 
Wojewódzkim Urz�dem Ochrony Zabytków, 

 
  7) maksymalnej wysoko�ci budynku - nale�y przez to 

rozumie� wysoko�� budynku mierzon� od poziomu 
terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do budynku 
lub jego cz��ci, na pierwsz� kondygnacj� nadziemn�, 
do najwy�ej poło�onej kraw�dzi stropodachu nad 
najwy�sz� kondygnacj� u�ytkow� albo do najwy�ej 
poło�onej powierzchni przekrycia dachu, 

 
  8) drogach wewn�trznych - nale�y przez to rozumie� 

drogi nie zaliczone do �adnej kategorii dróg 
publicznych, w szczególno�ci drogi obsługuj�ce 
projektowane zespoły zabudowy. Dojazd do 
nieruchomo�ci z drogi wewn�trznej wymaga prawnego 
zapewnienia jej dost�pu do drogi publicznej, 

 
  9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
budynku, nie dotyczy ona natomiast:, balkonów, 
wykuszy i daszków wysuni�tych mniej ni� 0,9 m oraz 
elementów przedwej�ciowych, jak: podesty, schody, 
pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Odległo�ci i 
usytuowanie budynków od granic działek w miejscach 
nie ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, reguluj� obowi�zuj�ce przepisy 
budowlane. 

 
4. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu dla 

obszarów wyró�nionych na rysunku planu: 
 
  1) obszary oznaczone symbolem ML/MN - tereny 

zabudowy rekreacji indywidualnej, na których 
dopuszczona została tak�e zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

 
  2) obszary oznaczone symbolem MN - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 
  3) obszary oznaczone symbolem K - tereny urz�dze� 

kanalizacyjnych (przepompowni �cieków); 
 
  4) obszary oznaczone symbolem ZP - tereny zieleni urz�dzonej; 
 
  5) obszary oznaczone symbolem ZL - tereny lasów; 
 
  6) obszary oznaczone symbolem R - tereny rolne; 
 
  7) obszary oznaczone symbolem KDW - tereny dróg 

wewn�trznych. 

Rozdział II 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

publicznych oraz terenów i obiektów podlegaj �cych 
ochronie 

 
§ 3. Na terenie obj�tym planem nie wyznacza si� 

obszarów przestrzeni publicznych. 
 

§ 4. 1. Teren obj�ty planem poło�ony jest w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich - 
Rozporz�dzenie Nr 156 Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich 
(Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 198, poz. 3107). 
 

2. W granicach planu znajduj� si� stanowiska 
archeologiczne obj�te ochron� na podstawie Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). Wszelkie 
działania na obszarze stanowisk archeologicznych musz� 
by� uzgadniane z Wojewódzkim Urz�dem Ochrony 
Zabytków w Olsztynie a prace ziemne na obszarze 
stanowisk wymagaj� przeprowadzenia wyprzedzaj�cych 
bada� archeologicznych. 

 
3. W granicach planu znajduj� si� ruroci�gi drenarskie, 

mog�ce mie� wpływ na usytuowanie planowanych 
inwestycji. 
 

Rozdział III 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

 
§ 5. 1. Dost�pno�� komunikacyjn� do terenów 

obj�tych planem zapewni droga gminna przebiegaj�ca 
przez wie� Skom�tno Wielkie, wł�czona do drogi krajowej 
nr 16. 

 
2. Komunikacj� wewn�trzn� zapewni� projektowane 

drogi wewn�trzne oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 20 KDW, 21 KDW, 22 KDW i 23 KDW. 

 
3. Dopuszcza si� wykonanie wspólnej drogi 

wewn�trznej z terenami inwestycyjnymi s�siaduj�cymi od 
strony zachodniej. 

 
4. Potrzeby parkingowe nale�y zabezpieczy� poprzez 

realizacj� miejsc postojowych w granicach 
poszczególnych wydzielonych działek. 

 
§ 6. 1. Zasilanie w energi� elektryczn� planowanych 

inwestycji nale�y zapewni� z istniej�cych i projektowanych 
urz�dze� elektro-energetycznych, poprzez budow� sieci, 
przył�czy i urz�dze� elektroenergetycznych niskiego i 
�redniego napi�cia, na warunkach wydanych przez 
zarz�dc� sieci. 

 
2. Dopuszcza  si� budow� stacji transformatorowych w 

pasach drogowych dróg wewn�trznych lub na terenach 
obszarów funkcjonalnych wyodr�bnionych na rysunku 
planu pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z 
wła�cicielem terenu. Uznaje si� te� za zgodne z planem 
wydzielenie odpowiednich, dost�pnych z drogi działek pod 
lokalizacj� stacji transformatorowych pod warunkiem, �e 
nie koliduje to z przepisami odr�bnymi. 

 
3. Zaleca si� budow� sieci i przył�czy wymienionych w 

ust. 1 w formie instalacji podziemnych. 
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§ 7. 1. Zaopatrzenie w wod� planowanych inwestycji 
nale�y zapewni� z wodoci�gu gminnego poprzez budow� 
nowych sieci, przył�czy i urz�dze� na warunkach 
wydanych przez zarz�dc� sieci. Sie� wodoci�gowa 
powinna spełnia� obowi�zuj�ce wymagania 
przeciwpo�arowe przewidziane prawem. 

 
2. Dopuszcza si� wykonanie dodatkowych uj�� wody 

przeznaczonych na potrzeby piel�gnacji zieleni lub 
awaryjnego zaopatrzenia w wod� projektowanego zespołu 
zabudowy. 
 

§ 8. 1. Odprowadzenie �cieków sanitarnych z terenu 
planowanych inwestycji docelowo planuje si� do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni �cieków w 
oparciu o system grawitacyjny i grawitacyjno-tłoczny. 
Dopuszcza si� na okres tymczasowy odprowadzenie 
�cieków do tymczasowych, szczelnych, ekologicznych 
zbiorników na �cieki, usytuowanych na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�, z nakazem wywozu 
�cieków do oczyszczalni. Wprowadza si� nakaz 
podł�czenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich budynków 
posiadaj�cych wewn�trzn� instalacj� kanalizacyjn� w 
nieprzekraczalnym terminie jednego roku od dnia 
uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej. Po upływie tego 
terminu wygasa mo�liwo�� korzystania z tymczasowych 
zbiorników do gromadzenia �cieków. 

 
2. Realizacj� sieci kanalizacyjnej planuje si� w pasach 

dróg wewn�trznych. Lokalizacja przepompowni �cieków 
planowana jest na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem K. 
 

3. Dopuszcza si� budow� sieci kanalizacyjnej i 
przepompowni �cieków na terenach innych ni� wskazane 
w ust. 2. pod warunkiem, �e ich lokalizacja nie b�dzie 
kolidowa� z przepisami odr�bnymi. 

 
§ 9. Odprowadzenie wód opadowych nale�y 

realizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

 
§ 10. Dopuszcza si� budow� sieci, przył�czy i 

urz�dze� gazowych na potrzeby planowanych inwestycji. 
 
§ 11. 1. Podł�czenie planowanych budynków do sieci 

telefonicznej, teleinformatycznej, telewizji kablowej i 
innych usług zwi�zanych z przekazywaniem informacji 
nale�y realizowa� w oparciu o budow� odpowiednich 
urz�dze� i sieci. 

 
2. Zaleca si� budow� sieci i przył�czy wymienionych w 

ust. 1 w formie instalacji podziemnych. 
 
3. Zakazuje si� budowy stacji bazowych telefonii 

cyfrowej (komórkowej) wymagaj�cych ustanowienia strefy 
ochronnej ze wzgl�du na szkodliw� emisj� do �rodowiska. 

 
§ 12. Zaopatrzenie planowanej zabudowy w energi� 

ciepln� planuje si� z indywidualnych �ródeł ciepła 
pracuj�cych w oparciu o ekologiczne i przyjazne 
�rodowisku paliwa i no�niki energii, takie jak: olej opałowy, 
gaz, energia elektryczna, biomasa, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła itp. Dopuszcza si� ogrzewanie kominkowe. 

 
§ 13. Dopuszcza si� budow� innych ni� wymienione w 

niniejszym rozdziale, sieci infrastruktury technicznej bez 
konieczno�ci zmiany planu. 
 
 

Rozdział IV 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 14. 1. O�wietlenie zewn�trzne (np. dróg, budynków) 

nale�y przystosowa� do wygaszania. 
 
2. Parametry techniczne dróg, dojazdów, bram nale�y 

dostosowa� dla potrzeb ewakuacji i ratownictwa. 
 
3. Nale�y zapewni� awaryjne zaopatrzenie w 

podstawowe media  obiektów u�yteczno�ci publicznej na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnych. 
 

Rozdział V 
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyró �nionych na 

rysunku planu, karty terenu 
 

§ 15. Karty terenu. 
 
 
1. KARTA TERENU 
o symbolu: 1 ML/MN 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren zabudowy 
rekreacji 
indywidualnej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi 
nieuci��liwe 

 
1) Powierzchnia terenu około 3,32 ha. 
2) Stan istniej�cy: teren rolny, odłogowany, 

wolny od zabudowy. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Przeci�tna powierzchnia działki: ok. 1500 m2, 

minimalna: 1100 m2, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie ustala si�, 
  c) Dopuszcza si� ł�czenie kilku działek w celu 

utworzenia wi�kszej posesji, 
  d) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % 

powierzchni działki, 
  e) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 40 % powierzchni działki, 
  f) Linia zabudowy - nieprzekraczalna: 5 m od 

linii rozgraniczaj�cych dróg, 
  g) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 

działki pod lokalizacj� stacji 
transformatorowej lub innych urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

Na ka�dej działce mo�e by� wzniesiony jeden 
budynek o przeznaczeniu podstawowym lub 
dopuszczalnym oraz budynek gospodarczy 
spełniaj�ce warunki: 

  a) Maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych: 
dwie - w tym poddasze, 

  b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 
12 m, budynek gospodarczy: 9 m, 

  c) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
od 300 do 450, w przypadku zastosowania 
dachów mansardowych dopuszcza si� 
nachylenie połaci do 650, 

  d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 
imituj�cym w kolorze czerwonym, 

  e) Architektura wznoszonych obiektów powinna 
nawi�zywa� do tradycyjnych form zabudowy 
wiejskiej. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Dost�p komunikacyjny do wydzielonych 

działek zapewni� planowane drogi 
wewn�trzne oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 20 KDW i 21 KDW, 

  b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na 
własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej z 
potrzeb lecz nie mniej ni� jedno miejsce 
postojowe na ka�dej działce. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - budowa infrastruktury, 
  b) Ogrzewanie - lokalne kotłownie na 

ekologiczne paliwa niskoemisyjne, 
  c) Woda - budowa infrastruktury, 
  d) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury 

(równie� przepompowni �cieków) z 
dopuszczeniem rozwi�zania tymczasowego w 
formie szczelnych, ekologicznych zbiorników na 
gromadzenie �cieków bytowo-gospodarczych z 
nakazem ich wywozu do oczyszczalni, 

  e) Wody opadowe - budowa infrastruktury 
lokalnej lub zagospodarowanie wód 
opadowych na własnym terenie, zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 
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  f) Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji przez specjalistyczn� 
firm�, 

  g) Wł�czenia projektowanych instalacji do 
lokalnych systemów infrastruktury technicznej 
- zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarz�dców sieci, 

  h) Dopuszcza si� budow� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej nie 
koliduj�cych z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o 
ochronie �rodowiska i uwarunkowania 
wynikaj�ce z poło�enia terenu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 

gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 

  b) Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
obejmuj�ce swoim zasi�giem cz��� terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 
ML/MN - podlega ochronie. Na jego obszarze 
obowi�zuj� ograniczenia - zgodnie z § 4 ust. 
2, 

  c) W zwi�zku z wyst�powaniem urz�dze� 
melioracyjnych, działania inwestycyjne nale�y 
uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� 
Wodnych. 

 
 
 
 

 
2. KARTA TERENU 
o symbolu: 2 
ML/MN 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren zabudowy 
rekreacji 
indywidualnej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, 
usługi nieuci��liwe 

 
1) Powierzchnia terenu około 3,84 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny, odłogowany, 

wolny od zabudowy. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Przeci�tna powierzchnia działki: ok. 1500 m2, 

minimalna: 1250 m2, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie ustala si�, 
  c) Dopuszcza si� ł�czenie kilku działek w celu 

utworzenia wi�kszej posesji, 
  d) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % 

powierzchni działki, 
  e) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 40 % powierzchni działki. 
  f) Linia zabudowy - nieprzekraczalna: 5 m od 

linii rozgraniczaj�cych dróg oraz 100 m od 
linii brzegowej jeziora, 

  g) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 
działki pod lokalizacj� stacji 
transformatorowej lub innych urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

      Na ka�dej działce mo�e by� wzniesiony 
jeden budynek o przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym oraz 
budynek gospodarczy spełniaj�ce warunki: 

  a) Maksymalna ilo�� kondygnacji 
nadziemnych: dwie - w tym poddasze, 

  b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 
12 m, budynek gospodarczy: 9 m, 

  c) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
od 300 do 450, w przypadku zastosowania  

 dachów mansardowych dopuszcza si� 
nachylenie połaci do 650, 

  d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 
imituj�cym w kolorze czerwonym, 

  e) Architektura wznoszonych obiektów 
powinna nawi�zywa� do tradycyjnych form 
zabudowy wiejskiej, 

  f) Zaleca si� przeprowadzenie bada� 
geotechnicznych podło�a gruntowego przed 
podj�ciem decyzji inwestycyjnych w celu 
rozpoznania mo�liwo�ci i warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Dost�p komunikacyjny do wydzielonych 

działek zapewni� planowane drogi 
wewn�trzne oznaczone na rysunku planu 
symbolem: 21 KDW, 

  b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na 
własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej z 
potrzeb lecz nie mniej ni� jedno miejsce 
postojowe na ka�dej działce. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - budowa infrastruktury, 
  b) Ogrzewanie - lokalne kotłownie na 

ekologiczne paliwa niskoemisyjne, 
  c) Woda - budowa infrastruktury, 
  d) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury 

(równie� przepompowni �cieków) z 
dopuszczeniem rozwi�zania tymczasowego 
w formie szczelnych, ekologicznych 
zbiorników na gromadzenie �cieków bytowo 
- gospodarczych z nakazem ich wywozu do 
oczyszczalni, 

  e) Wody opadowe - budowa infrastruktury 
lokalnej lub zagospodarowanie wód 
opadowych na własnym terenie, zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 

  f) Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji przez 
specjalistyczn� firm�, 

  g) Wł�czenia projektowanych instalacji do 
lokalnych systemów infrastruktury 
technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez zarz�dców sieci, 

  h) Dopuszcza si� budow� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej nie 
koliduj�cych z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

      Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o 
ochronie �rodowiska i uwarunkowania 
wynikaj�ce z poło�enia terenu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
      - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków 

do gruntu, 
      - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

      - stosowania �u�la do ulepszania 
nawierzchni dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich. 

  b) Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
obejmuj�ce swoim zasi�giem cz��� terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 
ML/MN - podlega ochronie. Na jego 
obszarze obowi�zuj� ograniczenia - zgodnie 
z § 4 ust. 2. 
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3. KARTA TERENU 
o symbolu: 3 ML/MN 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren zabudowy 
rekreacji 
indywidualnej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi 
nieuci��liwe 

 
1) Powierzchnia terenu około 2,78 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny, odłogowany, 

wolny od zabudowy. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Przeci�tna powierzchnia działki: ok. 1650  m2, 

minimalna: 1500 m2, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie ustala si�, 
  c) Dopuszcza si� ł�czenie kilku działek w celu 

utworzenia wi�kszej posesji, 
  d) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % 

powierzchni działki. 
  e) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 40 % powierzchni działki, 
  f) Linia zabudowy - nieprzekraczalna: 5 m od 

linii rozgraniczaj�cych dróg, 
  g) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 

działki pod lokalizacj� stacji 
transformatorowej lub innych urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

     Na ka�dej działce mo�e by� wzniesiony 
jeden budynek o przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym oraz 
budynek gospodarczy spełniaj�ce warunki: 

  a) Maksymalna ilo�� kondygnacji 
nadziemnych: dwie - w tym poddasze, 

  b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 
12 m, budynek gospodarczy: 9 m, 

  c) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
od 300 do 450, w przypadku zastosowania 
dachów mansardowych dopuszcza si� 
nachylenie połaci do 650, 

  d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 
imituj�cym w kolorze czerwonym, 

  e) Architektura wznoszonych obiektów powinna 
nawi�zywa� do tradycyjnych form zabudowy 
wiejskiej, 

  f) Zaleca si� przeprowadzenie bada� 
geotechnicznych podło�a gruntowego przed 
podj�ciem decyzji inwestycyjnych w celu 
rozpoznania mo�liwo�ci i warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Dost�p komunikacyjny do wydzielonych 

działek zapewni� planowane drogi 
wewn�trzne oznaczone na rysunku planu 
symbolem: 21 KDW i 22 KDW, 

  b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na 
własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej z 
potrzeb lecz nie mniej ni� jedno miejsce 
postojowe na ka�dej działce. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - budowa infrastruktury, 
  b) Ogrzewanie - lokalne kotłownie na 

ekologiczne paliwa niskoemisyjne, 
  c) Woda - budowa infrastruktury. 
  d) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury 

(równie� przepompowni �cieków) z 
dopuszczeniem rozwi�zania tymczasowego 
w formie szczelnych, ekologicznych 
zbiorników na gromadzenie �cieków bytowo - 
gospodarczych z nakazem ich wywozu do 
oczyszczalni, 

  e) Wody opadowe - budowa infrastruktury 
lokalnej lub zagospodarowanie wód 
opadowych na własnym terenie, zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 

  f) Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji przez specjalistyczn� 
firm�, 

  g) Wł�czenia projektowanych instalacji do 
lokalnych systemów infrastruktury 
technicznej - zgodnie z warunkami wydanymi 
przez zarz�dców sieci, 

  h) Dopuszcza si� budow� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej nie 
koliduj�cych z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 

okre�lone w aktualnych przepisach o 
ochronie �rodowiska i uwarunkowania 
wynikaj�ce z poło�enia terenu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków 

do gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 

  b) Istniej�ce stanowiska archeologiczne 
obejmuj�ce swoim zasi�giem cz��� terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 
ML/MN - podlegaj� ochronie. Na ich 
obszarze obowi�zuj� ograniczenia - zgodnie 
z § 4 ust. 2, 

  c) W zwi�zku z wyst�powaniem rowu 
melioracyjnego, działania inwestycyjne 
maj�ce wpływ na jego funkcjonowanie nale�y 
uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� 
Wodnych, Rejonowy Oddział w Ełku. 

 

 
 
4. KARTA TERENU 
o symbolu: 4 ML/MN 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren zabudowy 
rekreacji 
indywidualnej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi 
nieuci��liwe 

 
1) Powierzchnia terenu około 1,57 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny, odłogowany, 

wolny od zabudowy. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Przeci�tna powierzchnia działki: ok. 1500  m2, 

minimalna: 1100 m2, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie ustala si�, 
  c) Dopuszcza si� ł�czenie kilku działek w celu 

utworzenia wi�kszej posesji, 
  d) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % 

powierzchni działki, 
  e) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 40 % powierzchni działki, 
  f) Linia zabudowy - nieprzekraczalna: 5 m od 

linii rozgraniczaj�cych dróg oraz 100 m od linii 
brzegowej jeziora, 

  g) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 
działki pod lokalizacj� stacji 
transformatorowej lub innych urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

    Na ka�dej działce mo�e by� wzniesiony jeden 
budynek o przeznaczeniu podstawowym lub 
dopuszczalnym oraz budynek gospodarczy 
spełniaj�ce warunki: 

  a) Maksymalna ilo�� kondygnacji 
nadziemnych: dwie - w tym poddasze, 

  b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 
12 m, budynek gospodarczy: 9 m, 

  c) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
od 300 do 450, w przypadku zastosowania 
dachów mansardowych dopuszcza si� 
nachylenie połaci do 650, 

  d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 
imituj�cym w kolorze czerwonym, 

  e) Architektura wznoszonych obiektów powinna 
nawi�zywa� do tradycyjnych form zabudowy 
wiejskiej, 

  f) Nale�y przeprowadzi� badania 
geotechniczne podło�a gruntowego przed 
podj�ciem decyzji inwestycyjnych w celu 
rozpoznania mo�liwo�ci i warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, 

  g) Nale�y dokona� regulacji przebiegu 
istniej�cego rowu. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Dost�p komunikacyjny do wydzielonych 

działek zapewni planowana droga 
wewn�trzna oznaczona na rysunku planu 
symbolem: 23 KDW, 

  b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na 
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własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej z 
potrzeb lecz nie mniej ni� jedno miejsce 
postojowe na ka�dej działce. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - budowa infrastruktury, 
  b) Ogrzewanie - lokalne kotłownie na 

ekologiczne paliwa niskoemisyjne, 
  c) Woda - budowa infrastruktury, 
  d) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury 

(równie� przepompowni �cieków) z 
dopuszczeniem rozwi�zania tymczasowego w 
formie szczelnych, ekologicznych zbiorników 
na gromadzenie �cieków bytowo - 
gospodarczych z nakazem ich wywozu do 
oczyszczalni, 

  e) Wody opadowe - budowa infrastruktury 
lokalnej lub zagospodarowanie wód 
opadowych na własnym terenie, zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 

  f) Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji przez specjalistyczn� 
firm�, 

  g) Wł�czenia projektowanych instalacji do 
lokalnych systemów infrastruktury technicznej 
- zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarz�dców sieci, 

  h) Dopuszcza si� budow� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej nie 
koliduj�cych z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

    Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o 
ochronie �rodowiska i uwarunkowania 
wynikaj�ce z poło�enia terenu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków 

do gruntu 
   - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 

  b) W zwi�zku z wyst�powaniem rowów 
melioracyjnych, działania inwestycyjne nale�y 
uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� 
Wodnych w Ełku. 

 
 
5. KARTA TERENU 
o symbolu: 5 ML/MN 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren zabudowy 
rekreacji 
indywidualnej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi 
nieuci��liwe 

 
1) Powierzchnia terenu około 2,85 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny, odłogowany, 

wolny od zabudowy. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Przeci�tna powierzchnia działki: ok. 1700 m2, 

minimalna: 1600 m2, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie ustala si�, 
  c) Dopuszcza si� ł�czenie kilku działek w celu 

utworzenia wi�kszej posesji, 
  d) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % 

powierzchni działki. 
  e) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 40 % powierzchni działki, 
  f) Linia zabudowy - nieprzekraczalna: 5 m od 

linii rozgraniczaj�cych dróg, 25 m od granicy 
rowu po stronie wschodniej  oraz 100 m od 
linii brzegowej jeziora, 

  g) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 
działki pod lokalizacj� stacji 
transformatorowej lub innych urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

 4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

     Na ka�dej działce mo�e by� wzniesiony 
jeden budynek o przeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym oraz 
budynek gospodarczy spełniaj�ce warunki: 

  a) Maksymalna ilo�� kondygnacji 
nadziemnych: dwie - w tym poddasze, 

  b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 
12 m, budynek gospodarczy: 9 m 

  c) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
od 300 do 450, w przypadku zastosowania 
dachów mansardowych dopuszcza si� 
nachylenie połaci do 650, 

  d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 
imituj�cym w kolorze czerwonym, 

  e) Architektura wznoszonych obiektów powinna 
nawi�zywa� do tradycyjnych form zabudowy 
wiejskiej, 

  f) Nale�y przeprowadzi� badania 
geotechniczne podło�a gruntowego przed 
podj�ciem decyzji inwestycyjnych w celu 
rozpoznania mo�liwo�ci i warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Dost�p komunikacyjny do wydzielonych 

działek zapewni planowana droga 
wewn�trzna oznaczona na rysunku planu 
symbolem: 23 KDW, 

  b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na 
własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej z 
potrzeb lecz nie mniej ni� jedno miejsce 
postojowe na ka�dej działce. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - budowa infrastruktury, 
  b) Ogrzewanie - lokalne kotłownie na 

ekologiczne paliwa niskoemisyjne, 
  c) Woda - budowa infrastruktury, 
  d) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury 

(równie� przepompowni �cieków) z 
dopuszczeniem rozwi�zania tymczasowego 
w formie szczelnych, ekologicznych 
zbiorników na gromadzenie �cieków bytowo - 
gospodarczych z nakazem ich wywozu do 
oczyszczalni, 

  e) Wody opadowe - budowa infrastruktury 
lokalnej lub zagospodarowanie wód 
opadowych na własnym terenie, zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 

  f) Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji przez specjalistyczn� 
firm�, 

  g) Wł�czenia projektowanych instalacji do 
lokalnych systemów infrastruktury 
technicznej - zgodnie z warunkami wydanymi 
przez zarz�dców sieci, 

  h) Dopuszcza si� budow� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej nie 
koliduj�cych z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o 
ochronie �rodowiska i uwarunkowania 
wynikaj�ce z poło�enia terenu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków 

do gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego  
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 Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 
  b) W zwi�zku z wyst�powaniem rowów 

melioracyjnych, działania inwestycyjne 
nale�y uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i 
Urz�dze� Wodnych w Ełku. 

 
 
 
6. KARTA TERENU 
o symbolu: 6 MN 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Zabudowa 
mieszkalno-
pensjonatowa, usługi 
nieuci��liwe 

 
1) Powierzchnia terenu około 2,11 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny, odłogowany, 

zabudowa: jeden budynek mieszkalny 
     jednorodzinny - znajduj�cy si� w budowie. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Minimalna powierzchnia działki: 0.5 ha, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: 

nie ustala si�, 
  c) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 15 % 

powierzchni działki, 
  d) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 60 % powierzchni działki, 
  e) Linia zabudowy - nieprzekraczalna: 5 m od 

linii rozgraniczaj�cych dróg oraz 100 m od 
linii brzegowej jeziora, 

  f) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 
działki pod lokalizacj� stacji 
transformatorowej lub innych urz�dze� 
infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

      Na działce mo�e by� wzniesiony jeden 
budynek o przeznaczeniu podstawowym oraz 
jeden budynek o przeznaczeniu 
dopuszczalnym oraz dwa budynki 
gospodarcze spełniaj�ce warunki: 

  a) Maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych: 
dwie - w tym poddasze, 

  b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 
12 m, budynek gospodarczy: 9 m, 

  c) Dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu 
od 300 do 450, w przypadku zastosowania 
dachów mansardowych dopuszcza si� 
nachylenie połaci do 650, 

  d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 
imituj�cym w kolorze czerwonym, 

  e) Architektura wznoszonych obiektów powinna 
nawi�zywa� do tradycyjnych form zabudowy 
wiejskiej, 

  f) Zaleca si� przeprowadzenie bada� 
geotechnicznych podło�a gruntowego przed 
podj�ciem decyzji inwestycyjnych w celu 
rozpoznania mo�liwo�ci i warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Dost�p komunikacyjny do nieruchomo�ci 

zapewni� planowane drogi wewn�trzne 
oznaczone na rysunku planu symbolami:  

      21 KDW i 22 KDW, 
  b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na 

własnym terenie w ilo�ci wynikaj�cej z 
potrzeb lecz nie mniej ni� jedno miejsce 
postojowe na ka�dy budynek. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - budowa infrastruktury, 
  b) Ogrzewanie - lokalne kotłownie na 

ekologiczne paliwa niskoemisyjne, 
  c) Woda - budowa infrastruktury, 
  d) �cieki sanitarne - budowa infrastruktury 

(równie� przepompowni �cieków) z 
dopuszczeniem rozwi�zania tymczasowego 
w formie szczelnych, ekologicznych 
zbiorników na gromadzenie �cieków bytowo - 
gospodarczych z nakazem ich wywozu do 
oczyszczalni, 

  e) Wody opadowe - budowa infrastruktury 
lokalnej lub zagospodarowanie wód 
opadowych na własnym terenie, zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 

  f) Odpady stałe - gromadzone w pojemnikach i 
wywo�one do utylizacji przez specjalistyczn� firm�, 

  g) Wł�czenia projektowanych instalacji do 
lokalnych systemów infrastruktury technicznej 
- zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarz�dców sieci, 

  h) Dopuszcza si� budow� innych urz�dze� i 
sieci infrastruktury technicznej nie 
koliduj�cych z podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  
     krajobrazu kulturowego: 
  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska  
      okre�lone w aktualnych przepisach o 

ochronie �rodowiska i uwarunkowania 
wynikaj�ce z poło�enia terenu w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 

gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 

  b) Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
obejmuj�ce swoim zasi�giem cz��� terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 MN 
-  podlega ochronie. Na jego obszarze 
obowi�zuj� ograniczenia - zgodnie z § 4 ust. 2. 

 
 
 
7. KARTA TERENU 
o symbolu: 7 ZL 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren le�ny 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Nie ustala si� 
 

 
1) Powierzchnia terenu około 0,56 ha. 
2) Stan istniej�cy: teren le�ny odłogowany, 

cz��ciowo poro�ni�ty zaro�lami. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci:  - 

nie ustala si�, 
  b) Maksymalna powierzchnia zabudowy - zakaz 

wznoszenia zabudowy, 
  c) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 100 % powierzchni terenu. 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

  a) Obszar przeznaczony do pozostawienia w 
u�ytkowaniu le�nym, 

  b) Planuje si� urz�dzenie terenu zieleni o 
charakterze le�nym, 

  c) Dopuszcza si� urz�dzenie ci�gów pieszych z 
ławkami i terenowymi urz�dzeniami 
rekreacyjnymi, 

  d) Nale�y przyj�� takie sposoby i zasady 
urz�dzania  zieleni le�nej aby ukształtowa� 
kompleks odpowiadaj�cy w maksymalnym 
stopniu naturalnym siedliskom ro�linnym a w 
szczególno�ci poprzez dobór gatunków 
miejscowych o składzie i strukturze 
charakterystycznej dla warunków lokalnych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Bezpo�redni dost�p komunikacyjny do terenu 

le�nego zapewni droga wewn�trzna 
oznaczona symbolem 23 KDW, 

  b) Planuje si� dost�p do terenu le�nego od 
strony otaczaj�cych działek budowlanych. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
    Dopuszcza si� budow� sieci uzbrojenia terenu. 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 

dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o 
ochronie �rodowiska i ustalenia wynikaj�ce z 
Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko - Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich,  
wymienionym w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 

gruntu, 
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   - gromadzenia i składowania odpadów. 
9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 

niebezpiecze�stwo: 
     Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich. 
 

 
 
 
8. KARTA TERENU 
o symbolu: 8 R 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
Teren rolny 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
Uprawy ogrodnicze, 
sadownicze 
 

 
1) Powierzchnia terenu około 2,21 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny odłogowany, 

cz��ciowo poro�ni�ty zaro�lami. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci:  - 

nie ustala si�, 
  b) Maksymalna powierzchnia zabudowy - nie 

ustala si�, 
  c) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 90 % powierzchni terenu. 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

     Obszar przeznaczony do pozostawienia w 
u�ytkowaniu rolniczym. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Bezpo�redni dost�p komunikacyjny zapewni 

droga wewn�trzna oznaczona symbolem 22 
KDW, 

  b) Planuje si� dost�p do terenu rolnego od 
strony obszaru oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6 MN i 10 ZP. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
    Dopuszcza si� budow� sieci uzbrojenia terenu. 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 

dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska i ustalenia wynikaj�ce z 
Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody Warmi�sko 
- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezior Rajgrodzkich,  wymienionym w § 4    
ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 

gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów. 
9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 

niebezpiecze�stwo: 
     Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich. 
 

 
 
9. KARTA TERENU 
o symbolu: 9 ZP i 11 
ZP 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
tereny zieleni 
urz�dzonej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
tereny urz�dze� 
rekreacyjnych z 
zieleni� 
towarzysz�c� 
 

 
1) Powierzchnia terenu: 
  a) 9 ZP około 0,55 ha, 
  b) 11 ZP około 1,63 ha. 
2) Stan istniej�cy: teren rolny odłogowany i 

nieu�ytki, cz��ciowo poro�ni�ty zaro�lami. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Minimalna powierzchnia działki: 0.5 ha, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci:  - 

nie ustala si�, 
  c) Maksymalna powierzchnia zabudowy - zakaz 

wznoszenia zabudowy zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 roku, wymienionym w § 4, ust. 1, 

  d) Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 80% powierzchni terenu 

  e) Linie zabudowy - nie wyznacza si�. 
  f) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 

działki pod lokalizacj� stacji transformatorowej 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

  a) Obszar przeznaczony na urz�dzenie terenów 
zielonych o funkcji rekreacyjnej,  
towarzysz�cej zespołowi zabudowy rekreacji 
indywidualnej planowanemu na obszarach 
oznaczonych symbolami: 1 ML/MN, 2 ML/MN, 
3 ML/MN, 4 ML/MN i 5 ML/MN, 

  b) Planuje si� urz�dzenie zieleni niskiej i  

 wysokiej w formie grup drzew i krzewów z 
pozostawieniem naturalnej ro�linno�ci 
nadbrze�nej i wodnej, 

  c) Dopuszcza si� urz�dzenie ci�gów pieszych i 
pieszo-jezdnych z o�wietleniem, ławkami i 
terenowymi urz�dzeniami rekreacyjnymi, 

  d) Dopuszcza si� budow� pomostu 
rekreacyjnego i urz�dzenie pla�y, 

  e) Nale�y przyj�� takie sposoby i zasady 
urz�dzania  zieleni aby ukształtowa� kompleks 
odpowiadaj�cy w maksymalnym stopniu 
naturalnym siedliskom ro�linnym a w 
szczególno�ci poprzez dobór gatunków 
miejscowych o składzie i strukturze 
charakterystycznej dla warunków lokalnych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
     Bezpo�redni dost�p komunikacyjny do 

terenów planowanej zieleni urz�dzonej 
zapewni� drogi wewn�trzne oznaczone 
symbolami: 21 KDW i 23 KDW. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - dopuszczalna budowa 

infrastruktury, 
  b) Gaz - dopuszczalna budowa infrastruktury, 
  c) Ogrzewanie - nie ustala si�, 
  d) Woda - dopuszczalna budowa infrastruktury, 
  e) �cieki sanitarne - dopuszczalna budowa 

infrastruktury, 
  f) Wody opadowe - nie ustala si�, 
  g) Telekomunikacja - dopuszczalna budowa 

infrastruktury, 
  h) Odpady stałe - gromadzone w wydzielonym 

stanowisku i wywo�one do utylizacji przez 
specjalistyczn� firm�, 

  i) Dopuszcza si� budow� innych sieci uzbrojenia 
terenu, nie wymagaj�cych ustanowienia strefy 
ochronnej i nie koliduj�cych z przeznaczeniem 
terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska i ustalenia wynikaj�ce z 
Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich,  wymienionym 
w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - lokalizowania przedsi�wzi�� znacz�co 

oddziałuj�cych na �rodowisko, 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 

gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów nie 

zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, 

  b) Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
obejmuj�ce swoim zasi�giem cz��� terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 
ZP -  podlega ochronie. Na jego obszarze 
obowi�zuj� ograniczenia - zgodnie z § 4  

     ust. 2. 
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10. KARTA 
TERENU 
o symbolu: 10 ZP 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
tereny zieleni 
urz�dzonej 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
tereny urz�dze� 
rekreacyjnych z 
zieleni� 
towarzysz�c� 

 
1) Powierzchnia terenu około 2,58 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny odłogowany i 

nieu�ytki, cz��ciowo poro�ni�ty drzewami 
i zaro�lami. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Minimalna powierzchnia działki: 0.5 ha, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci:  - 

nie ustala si�, 
  c) Maksymalna powierzchnia zabudowy - nie 

ustala si�, 
  d) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 80 % powierzchni terenu, 
  e) Linie zabudowy - nie wyznacza si�, 
  f) Dopuszcza si� wydzielenie odpowiedniej 

działki pod lokalizacj� stacji transformatorowej 
lub innych urz�dze� infrastruktury technicznej. 

4) Zasady zagospodarowania terenu, 
kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

  a) Obszar przeznaczony na urz�dzenie terenów 
zielonych o funkcji rekreacyjnej, towarzysz�cej 
obszarowi zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej oznaczonemu na rysunku 
planu symbolem:  6 MN, 

  b) Planuje si� urz�dzenie zieleni niskiej i 
wysokiej w formie grup drzew i krzewów z 
pozostawieniem naturalnej ro�linno�ci 
nadbrze�nej i wodnej, 

  c) Dopuszcza si� urz�dzenie ci�gów pieszych i 
pieszo-jezdnych z o�wietleniem, ławkami i 
terenowymi urz�dzeniami rekreacyjnymi, 

  d) Dopuszcza si� budow� pomostu 
rekreacyjnego i urz�dzenie pla�y, 

  e) Nale�y przyj�� takie sposoby i zasady 
urz�dzania  zieleni aby ukształtowa� 
kompleks odpowiadaj�cy w maksymalnym 
stopniu naturalnym siedliskom ro�linnym a w 
szczególno�ci poprzez dobór gatunków 
miejscowych o składzie i strukturze 
charakterystycznej dla warunków lokalnych, 

  f) Nale�y zachowa� istniej�ce rowy melioracyjne 
w stanie technicznym pozwalaj�cym na ich 
prawidłowe funkcjonowanie. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
  a) Bezpo�redni dost�p komunikacyjny do 

terenów planowanej zieleni urz�dzonej 
zapewni droga wewn�trzna oznaczona 
symbolem 21 KDW, 

b) Planuje si� nieograniczony dost�p 
komunikacyjny do terenu planowanej zieleni 
urz�dzonej od strony obszaru oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 6 MN i 8 R oraz 
wzajemne przenikanie si� funkcjonalne z 
terenami zieleni towarzysz�cej zabudowie 
mieszkaniowej, jednorodzinnej. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
  a) Elektryczno�� - dopuszczalna budowa 

infrastruktury, 
  b) Gaz - dopuszczalna budowa infrastruktury, 
  c) Ogrzewanie - nie ustala si�, 
  d) Woda - dopuszczalna budowa infrastruktury, 
  e) �cieki sanitarne - dopuszczalna budowa 

infrastruktury, 
  f) Wody opadowe - nie ustala si�, 
  g) Telekomunikacja - dopuszczalna budowa 

infrastruktury, 
  h) Odpady stałe - gromadzone w wydzielonym 

stanowisku i wywo�one do utylizacji przez 
specjalistyczn� firm�, 

  i) Dopuszcza si� budow� innych sieci uzbrojenia 
terenu nie uci��liwych, nie wymagaj�cych 
ustanowienia strefy ochronnej i nie 
koliduj�cych z przeznaczeniem terenu. 

7) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu: 

     Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska i ustalenia wynikaj�ce z 
Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich,  
wymienionym w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 

    - lokalizowania przedsi�wzi�� znacz�co 
oddziałuj�cych na �rodowisko, 

   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 
gruntu, 

   - gromadzenia i składowania odpadów nie 
zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci, 

   - stosowania �u�la do ulepszania nawierzchni 
dróg, placów i dojazdów, 

  c) W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

     Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich. 

 

 
 
 
11. KARTA TERENU 
o symbolu: 12 K i  
13 K 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
tereny urz�dze� 
kanalizacji 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
- jak dla obszarów 
oznaczonych 
symbolami: 9 ZP i  
11 ZP. 
 

 
1) Powierzchnia terenu: 12 K około 0,02 ha; 13 K 

około 0.02 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolny odłogowany, 

nieu�ytki, cz��ciowo poro�ni�ty zaro�lami. 
3) Warunki urbanistyczne: 
  a) Minimalna powierzchnia działki: nie ustala 

si�, 
  b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: - 

nie ustala si�, 
  c) Obiekty i urz�dzenia przepompowni �cieków 

nale�y realizowa� jako podziemne, 
  d) Linie zabudowy - nie wyznacza si�. 
4) Zasady zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i ładu 
przestrzennego: 

  a) Obszar przeznaczony na lokalizowanie 
przepompowni �cieków obsługuj�cych 
planowany zespół zabudowy rekreacji 
indywidualnej i mieszkaniowej, 

  b) Dopuszcza si� powi�kszenie, zmniejszenie 
oraz korekt� lokalizacji terenu planowanych 
przepompowni �cieków ze wzgl�dów 
technicznych. 

5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
    Bezpo�redni dost�p komunikacyjny do terenów 

planowanych przepompowni �cieków 
zapewni� odpowiednio drogi wewn�trzne: 21 
KDW i 23 KDW. 

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
    Budowa infrastruktury niezb�dnej do 

funkcjonowania przepompowni �cieków. 
7) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
    Teren mo�e by� wykorzystywany w sposób 

dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska 
okre�lone w aktualnych przepisach o ochronie 
�rodowiska i ustalenia wynikaj�ce z 
Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, wymienionym 
w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakazy: 
   - odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 

gruntu, 
   - gromadzenia i składowania odpadów, 
  c) W przypadku dokonania znalezisk 

archeologicznych prace budowlane powinny 
by� przerwane a teren udost�pniony dla 
ratowniczych bada� archeologicznych. 

9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

    Teren poło�ony w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich. 
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12. KARTA TERENU 
DROGI 
o symbolu:  20 KDW 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
droga wewn�trzna 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
- nie ustala si� 
 

 
1) Powierzchnia terenu około 0,69 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolniczy, odłogowany, w 

cz��ci - droga dojazdowa do pól. 
3) Planowana klasa drogi: 
  a) Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: 9 m - 

10 m, 
  b) Przekrój: jedna jezdnia o szeroko�ci 5 m z 

dwoma pasami ruchu, 
  c) Pr�dko�� projektowa: 30 km/h lub 40 km/h. 
4) Planowane wyposa�enie drogi: 
    a) Chodnik dla pieszych, 
    b) O�wietlenie uliczne. 
5) Planowana dost�pno��: 
  a) Ilo�� projektowanych zjazdów - nie ogranicza 

si�, 
  b) Odległo�� mi�dzy skrzy�owaniami - nie 

ogranicza si�, 
  c) Obowi�zek dost�pno�ci drogi dla wszelkich 

jednostek ratowniczych. 
6) Planowane powi�zania z układem 

komunikacyjnym gminy: 
     Adaptuje si� istniej�ce powi�zanie drogi z 

układem komunikacyjnym gminy poprzez 
wł�czenie do drogi gminnej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 99. 

7) Warunki urbanistyczne: 
  a) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: - 

nie ustala si�, 
  b) Linie zabudowy: 5 m od linii rozgraniczaj�cej 

drogi - zgodnie z rysunkiem planu. 
8)  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
     Dopuszcza si� budow� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej. 
9) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
    Dotychczasowy sposób u�ytkowania terenu do 

czasu realizacji ustale� planu. 
10)  Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
  a) Obowi�zuj� ustalenia wynikaj�ce z 

Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, wymienionym 
w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakaz stosowania �u�la do 
ulepszania nawierzchni dróg. 

11) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

  a) Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
oznaczone na rysunku planu podlega 
ochronie. Na jego obszarze obowi�zuj� 
ograniczenia - zgodnie z § 4 ust. 2, 

  b) W zwi�zku z wyst�powaniem urz�dze� 
melioracyjnych, działania inwestycyjne 
nale�y uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i 
Urz�dze� Wodnych w Ełku. 

 

 
 
 
13. KARTA TERENU 
DROGI 
o symbolu:  21 KDW 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
droga wewn�trzna 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
- nie ustala si� 
 
 
 
 
 

 
1) Powierzchnia terenu około 1,01 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolniczy, odłogowany, w 

cz��ci - droga dojazdowa do pól. 
3) Planowana klasa drogi: 
  a) Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: 7.5 m 

- 9 m, 
  b) Przekrój: jedna jezdnia o szeroko�ci 5 m z 

dwoma pasami ruchu, 
  c) Pr�dko�� projektowa: 30 km/h lub 40 km/h, 
  d) Wielko�� placu nawrotowego: 20 m x 20 m. 
4) Planowane wyposa�enie drogi: 
  a) Chodnik dla pieszych, 
  b) O�wietlenie uliczne. 
5) Planowana dost�pno��: 
  a) Ilo�� projektowanych zjazdów - nie ogranicza 

si�, 
  b) Odległo�� mi�dzy skrzy�owaniami - nie 

ogranicza si�, 
  c) Obowi�zek dost�pno�ci drogi dla wszelkich 

jednostek ratowniczych. 
6) Planowane powi�zania z układem 

komunikacyjnym gminy: 
     Ustala si� powi�zanie drogi z układem 

komunikacyjnym gminy poprzez wł�czenie do 
drogi gminnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 99. 

7) Warunki urbanistyczne: 

   a) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: - 
nie ustala si�, 

  b) Linie zabudowy: 5 m od linii rozgraniczaj�cej 
drogi - zgodnie z rysunkiem planu. 

8)  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
     Dopuszcza si� budow� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej. 
9) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
     Dotychczasowy sposób u�ytkowania terenu 

do czasu realizacji ustale� planu. 
10)  Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
  a) Obowi�zuj� ustalenia wynikaj�ce z 

Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich,  
wymienionym w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakaz stosowania �u�la do 
ulepszania nawierzchni dróg. 

11) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

     Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
oznaczone na rysunku planu podlega 
ochronie. Na jego obszarze obowi�zuj� 
ograniczenia - zgodnie z § 4 ust. 2. 

 

 
 
 
14. KARTA TERENU 
DROGI 
o symbolu: 22 KDW 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
droga wewn�trzna 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
- nie ustala si� 
 
 
 
 
 

 
1) Powierzchnia terenu około 0,23 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolniczy, odłogowany. 
3) Planowana klasa drogi: 
  a) Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych: 9 m, 
  b) Przekrój: jedna jezdnia o szeroko�ci 5 m z 

dwoma pasami ruchu, 
  c) Pr�dko�� projektowa: 30 km/h lub 40 km/h, 
  d) Wielko�� placu nawrotowego: 20 m x 20 m. 
4) Planowane wyposa�enie drogi: 
  a) Chodnik dla pieszych, 
  b) O�wietlenie uliczne. 
5) Planowana dost�pno��: 
  a) Ilo�� projektowanych zjazdów - nie ogranicza 

si�, 
  b) Odległo�� mi�dzy skrzy�owaniami - nie 

ogranicza si�, 
  c) Obowi�zek dost�pno�ci drogi dla wszelkich 

jednostek ratowniczych. 
6) Planowane powi�zania z układem 

komunikacyjnym gminy: 
     Ustala si� powi�zanie drogi z układem 

komunikacyjnym gminy poprzez wł�czenie do 
drogi gminnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 99. 

7) Warunki urbanistyczne: 
  a) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: - 

nie ustala si�, 
  b) Linie zabudowy: 5 m od linii rozgraniczaj�cej 

drogi - zgodnie z rysunkiem planu. 
8)  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
     Dopuszcza si� budow� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej. 
9) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 
     Dotychczasowy sposób u�ytkowania terenu 

do czasu realizacji ustale� planu. 
10)  Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
  a) Obowi�zuj� ustalenia wynikaj�ce z 

Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich,  
wymienionym w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakaz stosowania �u�la do 
ulepszania nawierzchni dróg. 

11) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

     Istniej�ce stanowisko archeologiczne 
oznaczone na rysunku planu podlega 
ochronie. Na jego obszarze obowi�zuj� 
ograniczenia - zgodnie z § 4 ust. 2. 
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15. KARTA TERENU 
DROGI 
o symbolu:  23 KDW 
 
Przeznaczenie 
podstawowe: 
droga wewn�trzna 
 
Przeznaczenie 
dopuszczalne: 
- nie ustala si� 
 

 
1) Powierzchnia terenu około 0,44 ha. 
2) Stan istniej�cy:  teren rolniczy, odłogowany. 
3) Planowana klasa drogi: 
  a) Minimalna szeroko�� w liniach 

rozgraniczaj�cych: 10 m, 
  b) Przekrój: jedna jezdnia o szeroko�ci 5 m z 

dwoma pasami ruchu, 
  c) Pr�dko�� projektowa: 30 km/h lub 40 km/h, 
  d) Wielko�� placu nawrotowego: 20 m x 20 m. 
4) Planowane wyposa�enie drogi: 
  a) Chodnik dla pieszych, 
  b) O�wietlenie uliczne, 
  c) Rowy odwadniaj�ce z przepustami 

wjazdowymi na tereny posesji. 
5) Planowana dost�pno��: 
  a) Ilo�� projektowanych zjazdów - nie 

ogranicza si�, 
  b) Odległo�� mi�dzy skrzy�owaniami - nie 

ogranicza si�, 
  c) Obowi�zek dost�pno�ci drogi dla wszelkich 

jednostek ratowniczych. 
6) Planowane powi�zania z układem 

komunikacyjnym gminy: 
    Ustala si� powi�zanie drogi z układem 

komunikacyjnym gminy poprzez wł�czenie do 
drogi gminnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 99. 

7) Warunki urbanistyczne: 
  a) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: - 

nie ustala si�, 
  b) Linie zabudowy: 5 m od linii rozgraniczaj�cej 

drogi - zgodnie z rysunkiem planu. 
8) Zasady zagospodarowania terenu: 
     Konieczna regulacja i przebudowa 

istniej�cych rowów melioracyjnych z 
wykonaniem przepustów zapewniaj�cych 
dost�p do wydzielonych działek budowlanych. 

9) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 
    Dopuszcza si� budow� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej. 
10) Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: 

      Dotychczasowy sposób u�ytkowania terenu 
do czasu realizacji ustale� planu. 

11)  Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

  a) Obowi�zuj� ustalenia wynikaj�ce z 
Rozporz�dzenia Nr 156 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich,  
wymienionym w § 4, ust. 1, 

  b) Wprowadza si� zakaz stosowania �u�la do 
ulepszania nawierzchni dróg. 

12 Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 
niebezpiecze�stwo: 

    W zwi�zku z wyst�powaniem rowów 
melioracyjnych, działania inwestycyjne nale�y 
uzgodni� z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� 
Wodnych w Ełku. 

 

 
Rozdział VI 

Ustalenia dotycz �ce stawek procentowych 
stanowi �cych podstaw � do okre �lenia opłaty, o której 

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

 
§ 16. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu w 
wysoko�ci: 30 %. 
 

Rozdział VII 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Wójtowi Gminy Kalinowo. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Mieczysław Gł�bocki 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVI/213/09 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 30 pa�dziernika 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/213/09 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 30 pa�dziernika 2009 r. 

 
 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Skom�tno Wielkie zwanego 
„Skom�tno Wielkie II”, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kalinowo uchwalonego uchwał� Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 roku z pó�n. zm. 

 
2. W okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

poło�onego w obr�bie Skom�tno Wielkie zwanego „Skom�tno Wielkie II” (tj. od dnia 4.09. 2009 r. do 25.09.2009 r.) oraz w 
terminie do dnia 12.10.2009 r. nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie planu. 

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego obr�bie Skom�tno Wielkie zwany „Skom�tno 

Wielkie II”, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych 
Gminy Kalinowo, st�d te� nie wyst�pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA Nr XXVIII/174/2009 

Rady Powiatu w Szczytnie 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Szczyci e�skiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) - Rada Powiatu 
w Szczytnie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W Statucie Powiatu Szczycie�skiego 

stanowi�cym zał�cznik do uchwały Nr XXII/144/2001 z 
dnia 28 wrze�nia 2001 r. w sprawie uchwalania Statutu 
Powiatu Szczycie�skiego wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 

 
  1. W § 70 ust. 3 skre�la si� punkty 1, 3, 4. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Mirosław Med�wiedzki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


