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rachunek bankowy rodziców, prawnych opiekunów lub 
pełnoletniego ucznia. 
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY 

SOCJALNEJ 
 

§ 13. 1. Wysoko�� stypendium szkolnego uzale�niona 
jest od sytuacji dochodowej i rodzinnej uczniów. 

 
2. Wysoko�� stypendium wynosi co najmniej 100 % 

najni�szego stypendium z zastrze�eniem § 11 ust. 1. 
 
3. W przypadku, gdy liczba uprawnionych ch�tnych do 

otrzymania stypendium i zasiłku szkolnego jest du�a, 
pierwsze�stwo maj� osoby o najni�szych dochodach w 
rozumowaniu ust. 2. 

 
4. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego 

ustala si� formy i cz�stotliwo�� wypłacania stypendium. 

 
§ 14. Wysoko�� zasiłku szkolnego ustala si� oceniaj�c 

sytuacj� materialn� zwi�zan� ze zdarzeniem losowym dla 
ka�dego ucznia indywidualnie z zastrze�eniem 
wynikaj�cym z § 11 ust. 2. 
 

POSTANOWIENIA KO	COWE 
 

§ 15. Do wniosków o przyznanie pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym zło�onych i nie rozpatrzonych do 
dnia wej�cia w �ycie niniejszej uchwały stosuje si� 
przepisy tej uchwały. 
 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie stosuje si� przepisy ustawy z dnia 
7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z pó�n. zm. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/204/09 

Rady Gminy Budry 

z dnia 20 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego Gminy Budry, 

w obr �bie geodezyjnym Budry, poło �onego po południowej stronie drogi wojewódzkiej W �gorzewo-Gołdap. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 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 i Nr 
201, poz. 1237) w zwi�zku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, 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) oraz art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i le�nych (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) Rada Gminy 
Budry uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w miejscowo�ci Budry, 
poło�onego po południowej stronie drogi wojewódzkiej 
W�gorzewo - Gołdap, w obr�bie geodezyjnym Budry, 
gmina Budry, zwany dalej „planem”, 

 
§ 2. Zakres i granice niniejszego planu zostały 

okre�lone w uchwale Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Budry 
z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Budry w obr�bie geodezyjnym 
Budry. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si�: 
 
  1) z tekstu stanowi�cego tre�� niniejszej uchwały, 
 
  2) z rysunku w skali 1:1 000, stanowi�cego zał�cznik nr 1 

do niniejszej uchwały, 
 
  3) z rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 

ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Budry, 
stanowi�cego zał�cznik nr 2, rozstrzygni�cia o 
sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi�cego 
zał�cznik nr 3, rozstrzygni�cia o sposobie realizacji i 
zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi�cego zał�cznik Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział I 

Przepisy - dotycz �ce całego terenu 
 

§ 4. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) zasady rozbudowy i modernizacji układu 

komunikacyjnego; 
 
  3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

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

 
  5) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, wynikaj�ce z potrzeb ochrony �rodowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania 
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów, 

 
  7) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

§ 5. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, 
wyst�puj�ce w niej podstawowe terminy nale�y rozumie� 
nast�puj�co: 
 
  a) „plan” oznacza niniejsz� uchwał� wraz z zał�cznikami, 

stanowi�c� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
  b) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - oznacza lini� 

której nie mo�e przekroczy� �adna wystaj�ca �ciana 
budynku,; w miejscach gdzie nie oznaczono linii 
zabudowy (np. odległo�� od granicy działki) nale�y 
przyjmowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  c) „obszar funkcjonalny” lub „obszar” oznacza teren 

wyró�niony w planie ze wzgl�du na przeznaczenie i 
zasady zagospodarowania i oznaczony w tek�cie oraz 
na Rysunku Planu numerem porz�dkowym i literowo-
cyfrowym symbolem funkcji, 

 
  d) „współczynnik zabudowy” to stosunek powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki, wyra�ony w 
procentach, „powierzchnia zabudowy” - powierzchnia 
rzutu poziomego budynków mierzona po zewn�trznym 
obrysie �cian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej 
w przypadku, gdy jej obrys wyst�puje poza obrys 
kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowy 
zalicza si� równie� prze�wity, przej�cia oraz rampy, 
studzienki, wjazdy do gara�y itp. elementy budynku 
maj�ce oparcie na ziemi”; 

 
  e) „powierzchnia biologicznie czynna” - grunt rodzimy 

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

 
  f) „wysoko�� budynku” to, wysoko�� od projektowanego 

poziomu terenu przy głównym wej�ciu do budynku do 
najwy�szej kalenicy, 

 
  g) „usługi nieuci��liwe” - nale�y przez to rozumie� 

obiekty usługowe, które nie mog� powodowa� stałej 
b�d� okresowej uci��liwo�ci, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi, ewentualna 
uci��liwo�� usługi, b�d� szkodliwo�� dla �rodowiska 
nie mo�e wykracza� poza granice działki na której 
zlokalizowany jest obiekt. 

 
§ 6. W obszarze opracowania wyró�nia si� 

nast�puj�ce rodzaje obszarów funkcjonalnych: 
 

- P, S, B - tereny przemysłowo-składowe, usługowe, 

- U - tereny usługowe, 
- UC - tereny usług publicznych, 
- RM - tereny zabudowy zagrodowej, 
- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
- ZN - tereny zieleni naturalnej, 
- ZP - teren zieleni parkowej, 
- KS - tereny parkingowe, 
- W - tereny wód otwartych, 
- KW - teren drogi wojewódzkiej, 
- KP - teren drogi powiatowej, 
- KD - tereny dróg gminnych, 
- KDW - tereny dróg dojazdowych i wewn�trznych, 
- KX - tereny ci�gów pieszych. 

 
ROZDZIAŁ II 

USTALENIA DOTYCZBCE CAŁEGO OBSZARU 
OPRACOWANIA 

 
§ 7. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) Przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów prawa 

odno�nie zachowania ładu przestrzennego, 
architektonicznego, ochrony warto�ci przyrodniczych, 

 
  2) W obr�bie zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej 

mog� funkcjonowa� wył�cznie usługi i obiekty 
nieuci��liwe (bez znacz�cego oddziaływania na 
�rodowisko), 

 
  3) Wszelkie działania projektowe i realizacyjne 

zabezpieczaj�ce racjonalno�� i ład przestrzenny 
nale�y prowadzi� zgodnie z ustaleniami szczególnymi 
planu, zawartymi w Rozdziale III niniejszej uchwały, 
obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

 
§ 8. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) Teren w granicach opracowania planu, poło�ony jest 

poza granicami obszarów chronionego krajobrazu. 
 
  2) Teren w granicach opracowania poło�ony jest poza 

ustanowionymi obszarami Natura 2000 i nie został 
wyznaczony do obj�cia projektowanym specjalnym 
obszarem ochrony siedlisk. 

 
  3) Nie zezwala si� na lokalizacj� przedsi�wzi�� 

zaliczanych do mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
�rodowiska i wie� telefonii komórkowej, nie dotyczy 
pozostałych inwestycji celu publicznego i infrastruktury 
technicznej. 

 
  3) Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala si�, �e 

obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na 
cele mieszkaniowo-usługowe. 

 
  4) Ustala si� ochron� istniej�cej zieleni na terenach w 

konturach o symbolu: 6ZP, 19ZN, 20ZN, 21ZN, 22ZN, 
28ZN, 29ZN, 30ZN, 31ZN, 39ZN, 40ZN i 
wprowadzanie nowej zieleni wokół planowanych 
obiektów na poszczególnych działkach budowlanych. 

 
  5) Zachowuje si� istniej�ce pomniki przyrody - d�by. 

Wycinka starodrzewu jedynie w celach ochronnych, za 
zgod� wła�ciwych organów. 
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  6) Wprowadza si� na całym obszarze obj�tym 
opracowaniem zakaz stosowania ogrodze� wy�szych 
ni� 1,5 m, ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
prefabrykowanych elementów �elbetowych. Zaleca si� 
ogrodzenia z drewna lub siatki, metaloplastyki, ukryte 
w zieleni. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkowego: 
 
  1) Projektowane budynki winny nawi�zywa� do 

historycznej zabudowy Mazur, w zakresie formy i skali 
oraz materiałów wyko�czeniowych tj. zastosowanie 
tradycyjnych materiałów takich jak: jasne tynki, 
drewno, kamie�, cegła, dachówka w kolorze 
ceglastym oraz przestrzeganie ustale� planu. 

 
§ 10. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 
W obszarze opracowania wyznacza si� nast�puj�ce 
obszary stanowi�ce przestrze� publiczn�: drogi 
oznaczone symbolami KD, tereny zabudowy o�wiatowej, 
oznaczone symbolami UC. W zale�no�ci od potrzeb 
ustala si� mo�liwo�� realizacji innych celów publicznych w 
granicach opracowania planu. 
 

§ 11. Ustalenia dotycz�ce sposobu zagospodarowania 
terenów nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi. 
Nie wyznacza si� terenów nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

 
1. Ustala si� zakaz zabudowy na terenach zieleni 

naturalnej, oznaczonych symbolami: 39ZN, 40ZN, nie 
zezwala si� wznoszenia budynków na terenach 
stanowi�cych stref� ochronn� cieku wodnego, 
oznaczonych symbolami: 19ZN, 20ZN, 21ZN, 22ZN, 
28ZN, 29ZN, 30ZN, 31ZN. 
 

2. Ustala si� dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenów rolniczych, zgodny z obecnym 
sposobem wykorzystania, do chwili realizacji zabudowy 
wg ustale� planu. 

 
§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad i warunków scalania i 

podziału nieruchomo�ci obj�tych planem. 
W granicach opracowania nie wyznacza si� terenów 
wymagaj�cych procedury scalania i podziału zgodnie z 
przepisami o gospodarce nieruchomo�ciami. 

 
§ 14. Ustalenia dotycz�ce komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 
 
1. Dost�p do zabudowy w granicach opracowania 

planu, realizowany b�dzie z istniej�cych i projektowanych 
dróg dojazdowych, posiadaj�cych dost�p do drogi 
publicznej: powiatowej i drogi wojewódzkiej nr 650. 

 
2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych do 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza si� w 
okresie przej�ciowym, do chwili wybudowania kanalizacji 
sanitarnej gminnej stosowanie zbiorników 
bezodpływowych. Dopuszcza si�, w okresie 
przej�ciowym, dla terenów o symbolu 16RM, 36RM, 
37RM/MN, 38RM/MN - odprowadzenie �cieków do 
przydomowych oczyszczalni lub do szczelnych 
zbiorników. Po skanalizowaniu terenów zabudowy 

nakazuje si� podł�czenie obiektów odprowadzaj�cych 
�cieki do sieci kanalizacji i likwidacj� szamb. 

 
3. Zaopatrzenie w wod� - istniej�c� i projektowan� 

sieci� wodoci�gow� na warunkach Zarz�dcy sieci. 
 
4. Wody deszczowe spływaj�ce po terenie 

zainwestowania nale�y zagospodarowa� w granicach 
poszczególnych działek. 

 
5. Linie telekomunikacyjne w granicach planu nale�y 

projektowa� jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne. 
Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudow�. Nie zezwala si� na lokalizacj� wie� 
teletransmisyjnych. 

 
6. Doprowadzenie energii elektrycznej do 

poszczególnych obiektów nale�y realizowa� na podstawie 
warunków przył�czenia okre�lonych przez PGE 
Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. lub inny wła�ciwy rejon 
energetyczny. Sieci elektroenergetyczne słu��ce do 
zasilania planowanych obiektów b�d� realizowane 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami energetycznymi: 
 
  a) a) rezerwuje si� teren pod istniej�ce i projektowane 

urz�dzenia elektroenergetyczne (t.j. linie SN i nN oraz 
stacje transformatorowe SN/nN). Szczegółowe dane 
dotycz�ce ilo�ci i rodzaju urz�dze� 
elektroenergetycznych niezb�dnych do zasilania 
zostan� okre�lone w warunkach przył�czenia, które 
b�d� wydane podmiotom wnioskuj�cym o 
przył�czenie do sieci elektroenergetycznej, 

 
  b) ostateczna ilo�� projektowanych urz�dze� SN i nN 

wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu i 
warunków przył�czenia poszczególnych obiektów. W 
zwi�zku z powy�szym rezerwa terenu i warunków 
przył�czenia poszczególnych obiektów. W zwi�zku z 
powy�szym rezerwa terenu na w/w urz�dzenia mo�e 
ulec zmianie, 

 
  c) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

urz�dzeniami elektroenergetycznymi nale�y je 
dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego terenu zgodnie z obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami. Przebudowa, która powinna by� 
zrealizowana kosztem inwestora inwestycji 
podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii 
elektroenergetycznych, lecz równie� wykonania 
odpowiednich obostrze� i uziemie� i powinna by� 
realizowana na drodze umowy mi�dzy 
zainteresowanymi i PGE Dystrybucja Białystok sp. z 
o.o., 

 
  d) sieci elektroenergetyczne słu��ce do zasilania 

planowanych obiektów b�d� realizowane zgodnie z 
ustaw� z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo 
energetyczne” (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 
pó�n. zm.). 

 
7. Gazyfikacja przedmiotowego obszaru przez 

przedsi�biorstwo gazownicze b�dzie mo�liwa je�li 
zaistniej� techniczne i ekonomiczne warunki budowy sieci 
gazowej. W przypadku braku mo�liwo�ci budowy sieci 
gazowniczej zgodnie z przepisami Prawa 
Energetycznego, gazyfikacja w/w rejonu mo�e by� 
realizowana na warunkach okre�lonych w odr�bnych 
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umowach zawartych pomi�dzy przedsi�biorstwem 
gazowniczym a inwestorem: 
 
  a) rezerwuje si� teren pod tras� gazoci�gu 

dystrybucyjnego, gdzie powinny by� wyznaczone 
strefy kontrolowane - 1 m, dla gazoci�gów �redniego i 
niskiego ci�nienia, których linia �rodkowa pokrywa si� 
z osi� gazoci�gu, 

 
  b) sieci gazowe nieuwzgl�dnione w rozrz�dzie uzbrojenia 

mog� by� lokalizowane w pasie drogowym, nale�y 
przewidzie� lokalizacj� sieci gazowej w pasie chodnika 
lub zieleni. Nie wyra�a si� zgody na zlokalizowanie 
gazoci�gu w pasie jezdni oraz na działkach 
prywatnych, 

 
  c) nale�y zapewni� dla ka�dej z działek budowlanych 

mo�liwo�� przył�czenia uzbrojenia działki lub 
bezpo�rednio budynku do sieci gazowej. 

 
8. W granicach opracowania wyst�puj� urz�dzenia 

melioracji szczegółowej - rowy otwarte i ruroci�gi 
drenarskie �rednicy 7,5 i 12,5 cm, których trasy 
zaznaczono na rysunku graficznym. W/w urz�dzenia 
nale�y pozostawi� w stanie obecnym, gdy� odwadniaj� 
równocze�nie działki s�siednie poło�one w obr�bie 
przedmiotowego terenu. W przypadku ingerencji w 
istniej�ce odprowadzenie wody nale�y dokona� 
przebudowy urz�dze� melioracyjnych, w taki sposób, aby 
zapewni� prawidłowe odwodnienie gruntu na podstawie 
uzgodnionego z Zarz�dem Melioracji i Urz�dze� Wodnych 
w Olsztynie, Rejonowym Oddziałem w Gi�ycku projektu 
przebudowy. Przy projektowaniu inwestycji nale�y 
zachowa� odst�p od kraw�dzi rowu lub ruroci�gu min. 
4 m umo�liwiaj�cy wykonanie konserwacji w/w urz�dze� 
melioracyjnych. 
 

10. Dopuszcza si� wprowadzenie innych elementów 
uzbrojenia terenu w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy bez 
konieczno�ci wprowadzenia zmian do planu, za wyj�tkiem 
wie� teletransmisyjnych. 

 
11. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

urz�dzeniami infrastruktury technicznej, nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
zabudowy dysponenta sieci. Trasy uzbrojenia mog� ulec 
zmianie na etapie realizacji projektu budowlanego. 

 
12. Ogrzewanie planuje si� w oparciu o własne, 

indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne (no�niki 
przyjazne �rodowisku takie jak: energia elektryczna, gaz 
płynny, biomasa, olej opałowy, pompa ciepła itp.) oraz 
wkłady kominkowe opalane drewnem. 

 
13. Gromadzenie odpadów w pojemnikach (w 

wydzielonych miejscach) w terenach, gdzie odpady te 
powstaj�, w tym na poszczególnych działkach, z 
mo�liwo�ci� selektywnej zbiórki odpadów, okresowy 
wywóz odpadów na podstawie stosownych umów, na 
składowisko (docelowo - do zakładu unieszkodliwiania 
odpadów) zgodnie z zasadami utrzymania czysto�ci i 
porz�dku w gminie, wynikaj�cymi ze stosownych 
przepisów gminnych oraz ustawy o odpadach. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
USTALENIA DOTYCZBCE TERENÓW 

WYRÓCNIONYCH W PLANIE 
 

§ 15. Wyznacza si� tereny projektowanej zabudowy 
przemysłowo-składowej, oznaczone na rysunku planu - 
symbolem: 1PSB, 2PSB o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynki z mo�liwo�ci� 

przebudowy, budowy, prowadzenia robót budowlanych 
i zmiany sposobu u�ytkowania, 

 
  2) dopuszcza si� lokalizowanie urz�dze� infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; nie zezwala si� na 
lokalizacj� wie�y teletransmisyjnej i zabudowy 
mieszkaniowej, 

 
  3) dla inwestycji okre�lonych w przepisach w sprawie 

okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych z 
kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko, nale�y 
uzyska� decyzj� o �rodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia, o której mowa w 
przepisach o ochronie �rodowiska, 

 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewn�trznej 

kraw�dzi jezdni drogi wojewódzkiej, co najmniej 8 m, 
od linii rozgraniczaj�cej drog� gminn� - min. 6 m, 

 
  5) architektura projektowanych obiektów - wysoko��, 

gabaryty, detale, rozwi�zania konstrukcyjne i materiały 
powinny wynika� z technologii produkcji lub 
wykonywanych usług. W przypadku obiektów 
kubaturowych, których rozwi�zania przestrzenne nie 
wynikaj� z potrzeb technologicznych nale�y 
ograniczy� ich wysoko�� do grupy niskich w 
rozumieniu warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

 
§ 16. Wyznacza si� teren istniej�cej i projektowanej 

zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu - 
symbolem: 3U o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

usługowej, przeznaczenie dopuszczalne - funkcja 
mieszkaniowa w poddaszu budynków, 

 
  2) zachowuje si� istniej�cy budynek z mo�liwo�ci� 

przebudowy, budowy i zmiany sposobu u�ytkowania, 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy min. 8 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi wojewódzkiej 
oznaczonej na rysunku symbolem 51KW, min 6 m od 
linii rozgraniczaj�cej drog� dojazdow� o symbolu 
58KDW, dopuszcza si� lokalizacj� budynków na linii 
rozgraniczaj�cej teren o symbolu 4KS, 

 
  4) maksymalna wysoko�� zabudowy - 3-kondygnacje 

nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja jako u�ytkowe 
poddasze, 

 
  5) dachy dwuspadowe symetryczne, lub wielopołaciowe 

o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 30-50o, 
kryte dachówk� w odcieniu ceglasto - czerwonym, 
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  6) współczynnik zabudowy - do 60 %, 
 
  7) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 10 %, 
 
  8) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

planuje si� w konturze 4KS, 
 
  9) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 17. Wyznacza si� teren projektowanego parkingu i 

przystanku PKS, oznaczony na rysunku planu - 
symbolem: 4KS o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) miejsca postojowe dla samochodów, przej�cia piesze, 

chodniki - nawierzchnia utwardzona, 
 
  2) zachowuje si� istniej�cy zjazd na drog� wojewódzk�, 

nowe zjazdy - wymagaj� zgody Zarz�dcy drogi. 
 

§ 18. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
usługowej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 5U o 
nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynki z mo�liwo�ci� 

przebudowy, budowy, prowadzenia robót budowlanych 
i zmiany sposobu u�ytkowania na funkcje usługowe, 

 
  2) nieprzekraczaln� lini� zabudowy od drogi 

wojewódzkiej oznaczonej symbolem 51KW wyznacza 
�ciana zewn�trzna budynku, od drogi o symbolu 53KD 
- min. 6 od zewn�trznej kraw�dzi jezdni, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 3-kondygnacje 

nadziemne, w tym trzecia kondygnacja jako u�ytkowe 
poddasze, 

 
  4) dachy dwuspadowe symetryczne, lub wielopołaciowe 

o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 30-50o, 
kryte dachówk� w odcieniu ceglasto-czerwonym, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 60 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 10 %. 
 

§ 19. Wyznacza si� teren istniej�cej zieleni parkowej, 
oznaczony na rysunku planu - symbolem: 6ZP, o 
nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� ziele�, 
 
  2) nie zezwala si� na lokalizacj� obiektów kubaturowych, 
 
  3) ustala si� lokalizacj� elementów architektury 

ogrodowej, 
 
  4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 

powierzchni obszaru: 95 %. 
 

§ 20. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej, usługowej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 7U/MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-

czerwonym; budynki usługowe, gospodarcze, jako 1-
kondygnacyjne lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� 
zastosowania nachylenia połaci dachowych 15o-45o i 
krycia materiałem dachówkopodobnym w odcieniu 
ceglasto-czerwonym, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� dojazdow� o symbolu 58KDW i 
59KDW, 

 
  3) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  4) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  5) minimalna szeroko�� działki budowlanej 22 m, 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 1200 m2, 
 
  6) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  7) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 21. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 8RM/MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� zabudow�, ustala si� 

budow�, przebudow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania 
budynków na w/w funkcje, 

 
  2) dopuszcza si� wprowadzenie funkcji usługowej, jako 

uzupełnienie istniej�cej zabudowy, 
 
  3) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

�rodowiska i ludzi, 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 53KD, 
bli�sze odległo�ci wymagaj� zgody Zarz�dcy drogi, 

 
  5) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto - 
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  6) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  7) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  8) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej 800 m2, 
 
  9) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  10) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca 
si� ukrycie ogrodze� w zieleni. 
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§ 22. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
usługowej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 9U,  
o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�cy obiekt handlowy, ustala si� 

mo�liwo�� jego przebudowy, nadbudowy dachem 
dwuspadowym lub wielopołaciowym, prowadzenie 
robót budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania na 
inne funkcje usługowe, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 8 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi wojewódzkiej, min. 
6 m od zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 
53KD, bli�sze odległo�ci wymagaj� zgody Zarz�dcy 
drogi, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2-kondygnacje 

nadziemne, tj. parter i poddasze ukryte w dachu 
dwuspadowym, 

 
  4) nachylenie połaci zawarte w przedziale 30-50o, kryte 

dachówk� w odcieniu ceglasto-czerwonym, 
 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %, 
 
  7) w granicach działki zapewni� miejsca postojowe dla 

samochodów. 
 

§ 23. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 10MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� zabudow�, ustala si� 

budow�, przebudow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania 
budynków na w/w funkcje, 

 
 2) dopuszcza si� wprowadzenie funkcji usługowej, jako 

uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, 
 
  3) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

�rodowiska, zwłaszcza dla ludzi i wód cieku wodnego, 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 53KD, 
 
  5) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, kalenice budynków zlokalizowanych przy 
drodze - równoległe do nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

 
  6) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  7) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  8) zakazuje si� ogrodze� pełnych i betonowych. 
 

§ 24. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
usługowej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 11U, 
o nast�puj�cych ustaleniach: 

 
  1) zachowuje si� istniej�cy obiekt z central� telefoniczn�, 

ustala si� mo�liwo�� jego przebudowy, rozbudowy, 
prowadzenia robót budowlanych i zmian� sposobu 
u�ytkowania na inne funkcje usługowe, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy: min 8 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi wojewódzkiej, min. 
6 m od zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 
54KD, bli�sze odległo�ci wymagaj� zgody Zarz�dcy 
drogi, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2-kondygnacje 

nadziemne, tj. parter i poddasze ukryte w dachu 
dwuspadowym, 

 
  4) nachylenie połaci dachowych zawarte w przedziale 

30-50o, dach kryty dachówk� w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 25. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
usługowej celu publicznego, oznaczony na rysunku planu 
- symbolem: 12UC, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� szkoł�, ustala si� mo�liwo�� 

jej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu 
u�ytkowania na inne funkcje usługowe lub mieszkalne 
jednorodzinne, 

 
  2) zachowuje si� istniej�ce nieprzekraczalne linie 

zabudowy, od drogi o symbolu 54KD, wyznaczone 
przez zewn�trzn� �cian� budynku, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2-kondygnacje 

nadziemne, tj. parter i poddasze ukryte w dachu 
dwuspadowym, 

 
  4) nachylenie połaci dachowych zawarte w przedziale 

30-50o, dach kryty dachówk� w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 26. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
mieszkaniowej z piekarni�, oznaczony na rysunku planu - 
symbolem: 13MN, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynki w dotychczasowym 

u�ytkowaniu, ustala si� mo�liwo�� ich przebudowy, 
rozbudowy, budowy i zmiany sposobu u�ytkowania na 
inne funkcje usługowe lub mieszkalne jednorodzinne, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 54KD, 
bli�sze odległo�ci wymagaj� zgody Zarz�dcy drogi, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - 2-kondygnacje 

nadziemne, tj. parter i poddasze ukryte w dachu 
dwuspadowym, 

 
  4) nachylenie połaci dachowych zawarte w przedziale 

30-50o, dachy kryte dachówk� w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 
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  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 27. Wyznacza si� tereny istniej�cej zabudowy 
mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 
14MN, 15MN, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynki, ustala si� mo�liwo�� 

ich przebudowy, rozbudowy, prowadzenia robót 
budowlanych i zmiany sposobu u�ytkowania na 
funkcje usługowe nieuci��liwe lub mieszkalne 
jednorodzinne, 

 
  2) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy min 6 m od 

zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 54KD i 
60KDW, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni� kondygnacj� ukryt� w dachu 
dwuspadowym, 

 
  4) dachy budynków - dwuspadowe symetryczne; kryte 

dachówk� lub materiałem dachówkopodobnym, w 
odcieniu ceglasto-czerwonym; nachylenie połaci 
dachów budynków 2-kondygnacyjnych zawarte w 
przedziale 37o-50o, dla budynków 1-kondygnacyjnych 
dopuszcza si� nachylenie połaci zawarte w przedziale 
15o-35o, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 28. Wyznacza si� tereny istniej�cej zabudowy 
zagrodowej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 
16RM, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynki, ustala si� mo�liwo�� 

ich przebudowy, rozbudowy, prowadzenie robót 
budowlanych i zmiany sposobu u�ytkowania, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� o symbolu 53KD, 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 2-kondygnacji 

nadziemnych, 
 
  4) dachy budynków - dwuspadowe symetryczne; kryte 

dachówk� lub materiałem dachówkopodobnym, w 
odcieniu ceglasto-czerwonym; nachylenie połaci 
dachów budynków 2-kondygnacyjnych zawarte w 
przedziale 37o-50o, dla budynków 1-kondygnacyjnych 
dopuszcza si� nachylenie połaci zawarte w przedziale 
15o-35o, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %, 
 
  7) działalno�� rolnicza nie mo�e powodowa� 

zanieczyszczenia wód cieku wodnego. 
 

§ 29. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 
usługowej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 17U, 
o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� mo�liwo�� 

ich przebudowy, rozbudowy, prowadzenie robót 
budowlanych i zmiany sposobu u�ytkowania, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� o symbolu 60KDW, 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni� kondygnacj� ukryt� w dachu 
wysokim, 

 
  4) dachy budynków - dwuspadowe symetryczne; kryte 

dachówk�, w odcieniu ceglasto-czerwonym; 
nachylenie połaci dachów budynków 2-kondy-
gnacyjnych zawarte w przedziale 37o-50o, dla 
budynków 1-kondygnacyjnych dopuszcza si� 
nachylenie połaci zawarte w przedziale 15o-35o i 
pokrycie materiałem dachówkopodobnym w odcieniu 
ceglasto-czerwonym, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %, 
 
  7) działalno�� rolnicza nie mo�e powodowa� 

zanieczyszczenia wód cieku wodnego. 
 

§ 30. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
zagrodowej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 
18RM, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce obiekty, ustala si� mo�liwo�� 

ich przebudowy, budowy, prowadzenia robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem 

graficznym, 
 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni� kondygnacj� ukryt� w dachu 
dwuspadowym, 

 
  4) dachy budynków mieszkalnych - dwuspadowe 

symetryczne; kryte dachówk�, w odcieniu ceglasto-
czerwonym; nachylenie połaci dachów budynków 
2-kondygnacyjnych zawarte w przedziale 37o-50o, dla 
budynków gospodarczych 1-kondygnacyjnych 
dopuszcza si� nachylenie połaci zawarte w przedziale 
15o-35o i pokrycie materiałem dachówko-podobnym, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 31. Wyznacza si� tereny istniej�cej zieleni 
naturalnej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 
19ZN, 20ZN, 21ZN, 22ZN, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� ziele� izolacyjn� wzdłu� cieku 

wodnego, 
 
  2) nie zezwala si� na lokalizacj� obiektów budowlanych, 

za wyj�tkiem infrastruktury technicznej, 
 
  3) tereny biologicznie czynne - 100 %. 
 

§ 32. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej, usługowej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 23MN/U, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
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  1) zachowuje si� istniej�cy obiekt, ustala si� mo�liwo�� 
jego przebudowy, budowy, prowadzenie robót 
budowlanych, zmian� sposobu u�ytkowania, 

 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 8 m od 

zewn�trznej kraw�dzi drogi wojewódzkiej oznaczonej 
symbolem 51KW i 6m od linii rozgraniczaj�cej drog� o 
symbolu 55KD, 

 
  3) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni� kondygnacja ukryt� w dachu 
wysokim, 

 
  4) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  5) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  6) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  7) w granicach działki zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  8) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 33. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 24RM/MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� zabudow�, ustala si� 

budow�, przebudow�, prowadzenie robót 
budowlanych i zmian� sposobu u�ytkowania 
budynków na w/w funkcje, 

 
  2) dopuszcza si� wprowadzenie funkcji usługowej, jako 

uzupełnienie istniej�cej zabudowy, 
 
  3) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

ludzi i �rodowiska, 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewn�trznej 

kraw�dzi jezdni drogi o symbolu 54KD - min. 6 m, 
nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 
rozgraniczaj�cej drog� o symbolu - 55KD - min. 6 m, 

 
  5) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  6) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  7) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 

  8) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej 800 m2, 
 
  9) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  10) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca 
si� ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 34. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 

usługowej, mieszkalnej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 25U/MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy: - min 8 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� powiatow� oznaczon� 
symbolem 52KP; - min 6 m od linii rozgraniczaj�cej 
drog� o symbolu 55KD, 

 
  2) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  3) współczynnik zabudowy - do 50 %, 
 
  4) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  5) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  6) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 35. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 

usługowej, celu publicznego oznaczony na rysunku planu 
- symbolem: 26UC, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy min 8 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� powiatow� oznaczon� 
symbolem 52KP i min 6 m od linii rozgraniczaj�cej 
drogi dojazdowe o symbolu 55KD, 56KD i 57KD. 

 
  2) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 3-kondygnacji 

nadziemnych, 
 
  3) zabudow� nale�y kształtowa� w nawi�zaniu do 

architektury regionalnej, w zakresie formy i skali oraz 
materiałów wyko�czeniowych tj. zastosowanie 
tradycyjnych materiałów takich jak: jasne tynki, 
drewno, kamie�, cegła, dachówka w kolorze 
ceglastym lub materiał j� imituj�cy, 

 
  4) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  5) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 36. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 27RM/MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
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  1) dopuszcza si� wprowadzenie funkcji usługowej, jako 
uzupełnienie istniej�cej zabudowy, 

 
  2) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

�rodowiska i ludzi, 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy: - min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi o symbolu 56KD, 57KD i min. 
8 m od linii rozgraniczaj�cej drog� powiatow� o 
symbolu 52KP, 

 
  4) maksymalna wysoko�� zabudowy - do 2-kondygnacji 

nadziemnych, z ostatni� kondygnacja ukryt� w dachu 
wysokim, 

 
  5) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  6) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  7) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  8) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej 

2000 m2, 
 
  9) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  10) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca 
si� ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 37. Wyznacza si� teren istniej�cej zieleni naturalnej, 

oznaczony na rysunku planu - symbolem: 28ZN, 29ZN, 
30ZN, 31ZN o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� ziele� izolacyjn� wzdłu� cieku 

wodnego, 
 
  2) nie zezwala si� na lokalizacj� obiektów budowlanych, 

za wyj�tkiem infrastruktury technicznej, 
 
  3) tereny w 100 % jako biologicznie czynne. 
 

§ 38. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 32RM/MN, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� zabudow�, ustala si� 

budow�, przebudow� i zmian� sposobu u�ytkowania 
budynków na w/w funkcje, 

 
  2) dopuszcza si� wprowadzenie funkcji usługowej, jako 

uzupełnienie istniej�cej zabudowy, 
 
  3) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

�rodowiska i ludzi, 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi o symbolu 54KD, 60KDW, 
61KDW, 

 
  5) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  6) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  7) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  8) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  9) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 39. Wyznacza si� tereny istniej�cej zabudowy 

mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 
33MN, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynek mieszkalny 

jednorodzinny, 
 
  2) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi o symbolu 60KDW i 61KDW, 
 
  3) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, 

 
  4) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  5) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 40. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 34RM/MN, 35RM/MN o 
nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

�rodowiska i ludzi, 
 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi o symbolu 55KD, 56KD, 
11KDW i 63KDW, 

 
  3) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, kalenice główne budynków mieszkalnych 
równoległe do drogi o symbolu - 55KD i 56KD oraz do 
drogi 61KDW, 
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  4) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  5) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 
  6) minimalna szeroko�� działki budowlanej 22 m, 

minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1500 m2, 

 
  7) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  8) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 41. Wyznacza si� teren istniej�cej zabudowy 

zagrodowej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 
36RM, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�ce budynki, ustala si� mo�liwo�� 

ich przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu 
u�ytkowania, 

 
  2) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy min 6 m od linii 

rozgraniczaj�cej drog� o symbolu 61KDW, 
 
  3) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, kalenice główne budynków równoległe do 
drogi o symbolu - 55KD i 56KD oraz do drogi 61KDW, 

 
  4) współczynnik zabudowy - do 30 %, 
 
  5) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 20 %. 
 

§ 42. Wyznacza si� teren projektowanej zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu - symbolem: 37RM/MN, 38RM/MN o 
nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zakazuje si� wprowadzania działalno�ci uci��liwej dla 

�rodowiska i ludzi, 
 
  2) nieprzekraczalne linie zabudowy min 6m od linii 

rozgraniczaj�cej drogi o symbolu 61KDW i 62KDW, 
 
  3) budynki mieszkalne 2-kondygnacyjne z drug� 

kondygnacj� ukryt� w dachu wysokim o k�cie 
nachylenia połaci dachowych w granicach 37-50o, 
kryte dachówk� ceramiczn� w odcieniu ceglasto-
czerwonym; budynki gospodarcze 1-kondygnacyjne 
lub 2-kondygnacyjne z mo�liwo�ci� zastosowania 
nachylenia połaci dachowych 15o-45o i krycia 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu ceglasto-
czerwonym, kalenice główne budynków równoległe do 
przylegaj�cych dróg, 

 
  4) współczynnik zabudowy - do 25 %, 
 
  5) tereny biologicznie czynne nie mniej ni� 30 %, 
 

  6) minimalna szeroko�� działki budowlanej 22 m, 
minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej 
1500 m2, 

 
  7) w granicach działek zabezpieczy� miejsca postojowe 

dla samochodów, 
 
  8) ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,5 m; zabrania si� 

stosowania ogrodze� pełnych oraz wykonanych z 
�elbetowych elementów prefabrykowanych, zaleca si� 
ukrycie ogrodze� w zieleni. 

 
§ 43. Wyznacza si� tereny istniej�cej zieleni 

naturalnej, oznaczone na rysunku planu - symbolem: 
39ZN, 40ZN, o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�c� ziele� naturaln� i oczka 

wodne, 
 
  2) nie zezwala si� na lokalizacj� obiektów budowlanych, 

za wyj�tkiem infrastruktury technicznej, 
 
  3) tereny w 100 % jako biologicznie czynne, 
 
  4) dopuszcza si� wprowadzenie nasadze� zieleni 

rodzimych gatunków, dostosowanych do warunków 
fizykochemicznych terenu. 

 
§ 44. Wyznacza si� tereny rolnicze, oznaczone na 

rysunku planu - symbolem: 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 
46R o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� tereny w dotychczasowym u�ytkowaniu, 
 
  2) potencjalne tereny pod zabudow� zagrodow� i 

mieszkaniow�, 
 
  3) nie zezwala si� na lokalizacj� infrastruktury 

technicznej wy�szej ni� 12 m, w tym wie� 
teletransmisyjnych, 

 
  4) teren w północnej cz��ci konturu o symbolu 41R, 

stanowi potencjaln� rezerw� pod usługi nieuci��liwe. 
 

§ 45. Wyznacza si� tereny wód powierzchniowych, 
oznaczone na rysunku planu - symbolem: 47W, 48W o 
nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�cy ciek wodny, 
 
  2) ustala si� ochron� wód powierzchniowych. 
 

§ 46. Wyznacza si� tereny wód powierzchniowych, 
oznaczone na rysunku planu - symbolem: 49W, 50W o 
nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� istniej�cy ciek wodny, 
 
  2) ustala si� ochron� wód powierzchniowych. 
 

§ 47. Teren istniej�cej drogi wojewódzkiej, 
przylegaj�cej do obszaru opracowania, od strony 
północnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 51KW, 
o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) zachowuje si� linie rozgraniczaj�ce drogi, 
 
  2) zachowuje si� istniej�ce zjazdy, 
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  3) ewentualne nowe zjazdy wymagaj� zgody Zarz�dcy 
drogi. 

 
§ 48. Teren istniej�cej drogi powiatowej, przylegaj�cej 

do obszaru opracowania od strony wschodniej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 52KP, o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 
  1) obiekty budowlane przy drodze powiatowej powinny 

by� usytuowane w odległo�ci od zewn�trznej kraw�dzi 
jezdni drogi powiatowej: na terenie zabudowy - co 
najmniej 8 m, zgodnie z rysunkiem graficznym, poza 
terenem zabudowy co najmniej 20 m, - art. 43 ustawy 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115 z pó�n. zm.), 

 
  2) lokalizacj� planowanych zjazdów z dróg powiatowych, 

nale�y uzgodni� z zarz�dc� drogi - Zarz�dem Powiatu 
w W�gorzewie, 

 
  3) lokalizowanie w pasie drogowym planowanych 

obiektów budowlanych lub urz�dze� niezwi�zanych z 
potrzebami ruchu drogowego mo�e nast�pi� wył�cznie 
za zgod� zarz�dcy drogi - Zarz�dem Powiatu w 
W�gorzewie. 

 
§ 49. Wyznacza si� tereny istniej�cych i 

projektowanych dróg dojazdowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 53KD, 54KD, 55KD, 56KD, 
57KD o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) droga w klasie technicznej D - dojazdowej, 
 
  2) drogi gminne o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych, 

co najmniej 10,0 m, 
 
  3) minimalna szeroko�� jezdni - 5,5 m, 
 
  4) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej, �cie�ki pieszej lub pieszo-
rowerowej. 

 
§ 50. Wyznacza si� tereny istniej�cych i 

projektowanych dróg dojazdowych i wewn�trznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 58KDW, 59KDW, 
60KDW, 61KDW, 62KDW, 63KDW o nast�puj�cych 
ustaleniach: 
 

  1) projektowane zjazdy na drog� gminn�, na warunkach 
Zarz�dcy drogi, 

 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 51. Wyznacza si� tereny projektowanych ci�gów 
pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem 64KX, 
65KX o nast�puj�cych ustaleniach: 
 
  1) projektowane ci�gi piesze o min. szeroko�ci 2,5 m, 
 
  2) dopuszcza si� lokalizacj� infrastruktury technicznej. 
 

ROZDZIAŁ IV 
PRZEPISY KO	COWE 

 
§ 52. Uchwala si� stawk� procentow�, słu��c� 

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

Symbol w planie stawka % 
1P,S,B, 2P,S,B  

30 % 3U, 5U, 9U, 11U, 17U 
16RM, 18RM, 36RM 
23MN/U 
7U/MN, 25U/MN 
10MN, 13MN, 14MN, 15MN, 33MN 
8RM/MN, 24RM/MN, 27RM/MN, 32RM/MN, 
34RM/MN, 35RM/MN, 37RM/MN, 38RM/MN 
KD  

nie ma zastosowania KS 
KDW, KDW, 
KX, 
ZP 
ZN 
R 

 
§ 53. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Budry. 
 

§ 54. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Jan Królik 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIV/204/09 
Rady Gminy Budry 
z dnia 20 pa�dziernika 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/204/09 
Rady Gminy Budry 
z dnia 20 pa�dziernika 2009 r. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si� 

zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy Budry w obr�bie geodezyjnym Budry 
z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Budry przyj�tego 
uchwał� Nr XXXIV/203/09 Rady Gminy Budry z dnia 20 pa�dziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Budry. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/204/09 
Rady Gminy Budry 
z dnia 20 pa�dziernika 2009 r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy termin wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczono do 1 pa�dziernika 2009 r. W wyznaczonym terminie nie wpłyn�ła �adna uwaga. 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIV/204/09 
Rady Gminy Budry 
z dnia 20 pa�dziernika 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 

oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza si�: 
 
1. Na obszarze obj�tym miejscowym planem przewiduje si� nast�puj�ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nale�� do zada� własnych gminy: 
- budow� kanalizacji sanitarnej, 
- modernizacj� istniej�cych ulic, 
- modernizacj� sieci wodoci�gowej. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce �ródła finansowania zada� gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygni�ciu, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
- bud�et gminy, 
- fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 
- kredyty, po�yczki. 

 
3. W zale�no�ci od potrzeb, dopuszcza si� mo�liwo�� realizacji innych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/169/2009 

Rady Gminy �wi�tki 

z dnia 20 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 
1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475 z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 20 ust. 1 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, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 
oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz po stwierdzeniu 
zgodno�ci planu miejscowego z ustaleniami „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy �wiatki” Rada Gminy �wiatki 
uchwala miejscowy plan zagospodarowania 


