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16) w sołectwie Półwie� - Pan Zbigniew Wyszy�ski,  
zam. Półwie�. 

 
17) w sołectwie R�bity - Pani Krystyna Huk, zam. R�bity. 
 
18) w sołectwie Urowo - Pani Ewa Nykołyszak zam. Urowo. 
 
19) w sołectwie Wielowie� - Pan Tadeusz Knowski  

zam. Wielowie�. 
 
20) w sołectwie Wieprz - Pan Stefan Ciechanowski,  

zam. Wieprz. 
 
21) w sołectwie Witoszewo - Pan Zygmunt Kawecki,  

zam. Witoszewo. 
 

3. W miejscowo�ci Girgajny wchodz�cej w skład 
Sołectwa Girgajny na inkasenta wyznacza si� Pani� 
Dorot� Sadowsk� zam. Girgajny. 
 

§ 2. Zarz�dzenie poboru podatków i opłat w drodze 
inkasa nie wyklucza uiszczenia nale�no�ci przez 
podatników bezpo�rednio w kasie Urz�du Miejskiego 
w Zalewie lub na wła�ciwy rachunek bankowy. 
 

§ 3. 1. Wysoko�� wynagrodzenia za inkaso podatku 
od nieruchomo�ci oraz ł�cznego zobowi�zania 
pieni��nego ustala si� w formie prowizji w wysoko�ci 10% 
zainkasowanych osobi�cie i wpłaconych w terminie kwot. 

 
2. Zainkasowane kwoty nale�y wpłaca� niezwłocznie 

do kasy Urz�du Miejskiego w  Zalewie lub na wskazany 
rachunek bankowy Urz�du Miejskiego w  Zalewie, nie 
pó�niej ni� w ci�gu 3 dni od dnia pobrania. 

 
3. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane b�dzie w terminie 

14 dni od dnia rozliczania si� w kasie Urz�du Gminy. 
 

4. Inkasenci zobowi�zani s� do przyjmowania gotówki 
i jej rozliczania na podstawie kwitariuszy przychodowych 
K-103 pobranych z Urz�du Miejskiego w Zalewie. 
 

§ 4. Trac� moc: 
 
  1) uchwała Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatku od 
nieruchomo�ci, rolnego i le�nego w drodze inkasa oraz 
okre�lenia inkasentów i wynagradzania za inkaso, 

 
  2) uchwała Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 

8 grudnia 2006 r. w  sprawie dokonania zmiany tre�ci 
uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatku od 
nieruchomo�ci, rolnego i  le�nego na drodze inkasa 
oraz okre�lenia inkasentów i  wynagradzania za 
inkaso, uchwała Nr X/61/07 Rady Miejskiej w  Zalewie 
z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie dokonania zmiany 
tre�ci uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej 
w Zalewie z  dnia 1 grudnia 2004 roku w  sprawie 
poboru podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego 
w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasentów 
i wynagradzania za inkaso. 

 
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Zalewa. 
 

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

 
2. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�ca Rady Miejskiej 

Iwona Parzyszek 
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UCHWAŁA Nr XV/80/11 

Rady Miejskiej w K �trzynie 

z dnia 29 wrze �nia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany „Planu miejscowego zagospodarowania  przestrzennego miasta K �trzyn kwartału terenu 

poło �onego pomi �dzy ulicami Bydgosk �, Chopina, rzek � Guber, Pozna �sk�, Gda�sk� (od skrzy �owania                         

z ul. Pozna �sk�) i granic � administracyjn � miasta K �trzyn” uchwalonego przez Rad � Miejsk � w K�trzynie uchwał �    

nr LIII/336/05 z dnia 15 wrze �nia 2005 r. opublikowan � w Dzienniku Urz �dowym Województwa Warmi �sko-

Mazurskiego Nr 162, poz. 1839 – w obszarach zlokali zowanych pomi �dzy ulicami Chopina, rzek � Guber, Wile �sk�, 

Warmi�sk� i zapleczem nieruchomo �ci przy ulicy Zjazdowej 1-15 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,  

poz. 777) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,  
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w nawi�zaniu  
do uchwały Rady Miejskiej w K�trzynie Nr XXI/99/07 
z dnia 27 wrze�nia 2007 r. w sprawie przyst�pienia  
do sporz�dzenia zmiany „Planu miejscowego 
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zagospodarowania przestrzennego miasta K�trzyn kwartału 
terenu poło�onego pomi�dzy ulicami Bydgosk�, Chopina, 
rzek� Guber, Pozna�sk�, Gda�sk� (od skrzy�owania  
z ul. Pozna�sk�) i granic� administracyjn� miasta K�trzyn” 
uchwalonego przez Rad� Miejsk� w K�trzynie uchwał�  
Nr LIII/336/05 z dnia 15 wrze�nia 2005 r. opublikowan� 
w Dzienniku Urz�dowym Woj. Warmi�sko-Mazurskiego  
nr 162, poz. 1839 - Rada Miejska w K�trzynie uchwala,  
co nast�puje: 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Rozdział 1 

Zakres obowi �zywania planu 
 

§ 1. Uchwala si� zmian� „planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego miasta K�trzyn 
kwartału terenu poło�onego pomi�dzy ulicami Bydgosk�, 
Chopina, rzek� Guber, Pozna�sk�, Gda�sk�  
(od skrzy�owania z ul. Pozna�sk�) i granic� 
administracyjn� miasta K�trzyn” uchwalonego przez Rad� 
Miejsk� w K�trzynie uchwał� nr LIII/336/05 z  dnia  
15 wrze�nia 2005 r. opublikowan� w  Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego  
nr 162, poz. 1839 w obszarach zlokalizowanych pomi�dzy 
ulicami Chopina, rzek� Guber, Wile�sk�, Warmi�sk� 
i zapleczem nieruchomo�ci przy ulicy Zjazdowej 1-15 
zwan� dalej planem. 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XXI/99/07 
Rady Miejskiej w K�trzynie z dnia 27 wrze�nia 2007 r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzania zmiany „Planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta 
K�trzyn kwartału terenu poło�onego pomi�dzy ulicami 
Bydgosk�, Chopina, rzek� Guber, Pozna�sk�, Gda�sk� 
(od skrzy�owania z  ul. Pozna�sk�) i granic� 
administracyjn� miasta K�trzyn” uchwalonego przez Rad� 
Miejsk� w K�trzynie uchwał� nr LIII/336/05 z dnia 15 
wrze�nia 2005 r. opublikowan� w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego nr 162, poz. 1839. 
 

2. Rysunek planu sporz�dzony w zapisie 
numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1: 1000 
stanowi zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

3. Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania stanowi zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
4. Ustalenia planu s� zgodne z polityk� przestrzenn� 

miasta K�trzyn okre�lon� w „Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
K�trzyn” uchwalonego przez Rad� Miejsk� w K�trzynie 
uchwał� nr XV/96/99 z dnia 27.10.1999 r. 

 
§ 3. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice planu, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  4) strefa 50 m od granic układu urbanistycznego starego 

miasta z otaczaj�cymi go murami obronnymi wpisany 
do rejestru zabytków, 

 
  5) obszar wpisany do ewidencji zabytków, 
 
  6) obiekty wpisane do ewidencji zabytków, 
 
  7) granica obszaru chronionego krajobrazu doliny rzeki 

Guber, 
 
  8) tereny zagro�one zalewaniem wodami powodziowymi 

o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 1%, 
 
  9) symbole przeznaczenia terenów okre�lone 

odpowiednio symbolem literowym i numerem 
wyró�niaj�cym je spo�ród innych terenów: MWU-1, 
MWU-2, WS-1, KD(L)-1, KDJ-1. 

 
2. Tereny nara�one na osuwanie si� mas ziemnych 

stanowi� tre�� informacyjn� planu. 
 

3. Liniowe oznaczenia graficzne nie b�d�ce liniami 
rozgraniczaj�cymi a wyznaczaj�ce granice stref, 
obszarów i terenów biegn�ce na rysunku planu wzdłu� linii 
podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczaj�cych nale�y 
traktowa� jako oznaczenia biegn�ce po tych liniach. 

 
§ 4. Plan nie okre�la nast�puj�cych elementów 

zagospodarowania przestrzennego: 
 
  1) wymaga� wynikaj�cych z potrzeby kształtowania 

obszarów przestrzeni publicznych, poniewa� 
w obszarze planu nie wyst�puj� obszary 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszka�ców, poprawy jako�ci ich �ycia i sprzyjaj�ce 
nawi�zywaniu kontaktów społecznych i nie zostały one 
wskazane w  studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta K�trzyn, 

 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odr�bnych, w tym terenów 
górniczych, poniewa� nie wyst�puj� w granicach 
planu. 

 
§ 5. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

 
  1) ci�gu pieszo-jezdnym - nale�y przez to rozumie� 

drog� nie zaliczan� do �adnej kategorii dróg 
publicznych, w szczególno�ci drog� w osiedlach 
mieszkaniowych, dojazdow� do obiektów usługowych, 
bez wydzielonych chodników dla pieszych, 

 
  2) gromadzeniu odpadów – rozumie si� przez to 

czasowe magazynowanie odpadów do czasu 
usuni�cia ich przez odpowiednie jednostki, 

 
  3) klasie drogi - rozumie si� przez to przyporz�dkowanie 

drodze odpowiednich parametrów technicznych, 
wynikaj�cych z cech funkcjonalnych, 

 
  4) liczbie kondygnacji – nale�y przez to rozumie� 

minimaln� lub maksymaln� liczb� kondygnacji 
budynku, z wyj�tkiem: piwnic, suteren i antresoli, 

 
  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini� wyznaczon� na rysunku planu, poza 
któr� nie wolno wyprowadza� płaszczyzny elewacji 
nowo realizowanych budynków, 

 
  6) obiekcie obsługi technicznej miasta – nale�y przez to 

rozumie� wszelkie zagospodarowanie, zabudow� oraz 
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urz�dzenia słu��ce do odprowadzania �cieków, 
dostarczania wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, 
umo�liwiaj�ce wymian� informacji oraz inne obiekty 
techniczne niezb�dne dla prawidłowego zaspokajania 
potrzeb mieszka�ców, 

 
  7) symbolu przeznaczenia – nale�y przez to rozumie� 

symbol terenu okre�lony odpowiednio symbolem 
literowym i  numerem wyró�niaj�cym go spo�ród 
innych terenów, 

 
  8) szkodliwym oddziaływaniu na �rodowisko – nale�y 

przez to rozumie� wszelkie przekraczaj�ce 
dopuszczalne wielko�ci oddziaływanie na �rodowisko 
okre�lone przepisami odr�bnymi, 

 
  9) terenie - nale�y przez to rozumie� obszar 

przeznaczenia wyznaczony liniami rozgraniczaj�cymi 
oraz okre�lony symbolem literowym i cyfrowym dla 
którego obowi�zuj� ustalenia planu zarówno 
rysunkowe jak i tekstowe, 

 
10) uci��liwo�ci - nale�y przez to rozumie� działanie 

uznawane za normatywne wg obowi�zuj�cych norm 
i przepisów odr�bnych, 

 
11) urz�dzeniu pomocniczym – nale�y przez to rozumie� 

wyposa�enie techniczne dróg, miejsca postojowe, 
a tak�e oznakowanie słu��ce organizacji ruchu 
drogowego, ekrany akustyczne, urz�dzenia ochrony 
przeciwpo�arowej i obrony cywilnej, urz�dzenia 
słu��ce informacji o terenie a tak�e ogólnodost�pne 
stacje telefoniczne, 

 
12) reklama wielkoformatowa - nale�y przez to rozumie� 

no�nik reklamowy b�d�cy samodzieln� budowl�. 
 

DZIAŁ II 
USTALENIA OGÓLNE 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotycz �ce zasad u �ytkowania, 
zagospodarowania i zabudowy obszaru obj �tego 

ustaleniami planu 
 

§  6. Wszelka zabudowa i  zagospodarowanie pod 
wzgl�dem funkcjonalnym i  przestrzennym powinna 
uwzgl�dnia�: 
 
  1) wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 
 
  2) walory architektoniczne i krajobrazowe, 
 
  3) wymagania ochrony przyrody, 
 
  4) wymagania ochrony �rodowiska, zdrowia oraz 

bezpiecze�stwa ludzi i  mienia, a  tak�e wymagania 
osób niepełnosprawnych, 

 
  5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury, 
 
  6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własno�ci, 
 
  7) potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa, 
 
 
 
 

  8) wymagania przepisów odr�bnych i norm polskich, 
w szczególno�ci dotycz�cych okre�lenia odległo�ci  
i warunków usytuowania elementów zagospodarowania 
terenu, w tym mi�dzy innymi: 
a) warunków technicznych jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie, 
b) warunków technicznych jakim powinny odpowiada� 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

§ 7. 1. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 
oznaczonych odpowiednio symbolami przeznaczenia 
i wyznaczonych liniami rozgraniczaj�cymi zgodnie 
z rysunkiem planu: 
 
  1) MWU-1, MWU-2, - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usługami nieuci��liwymi, 
 
  2) WS-1 – teren wód powierzchniowych, 
 
  3) KD(L)-1 - teren drogi publicznej, 
 
  4) KDJ-1 – teren ci�gu pieszo-jezdnego, 
 

2. Ze wzgl�du na ró�ne zasady zagospodarowania 
w ramach jednego przeznaczenia, dla cz��ci terenów 
wprowadza si� podział oznaczony numerem 
wyró�niaj�cym je spo�ród innych terenów. 
 

3. Cechy szczególne terenów wyró�nionych w ramach 
tego samego przeznaczenia okre�lone s� w przepisach 
szczegółowych planu. 
 

§ 8. 1. Ka�da działka budowlana musi mie� dost�p do 
drogi publicznej. 
 

2. Za dost�p do drogi publicznej uwa�a si� 
bezpo�redni dost�p do tej drogi albo dost�p do niej przez 
drog� wewn�trzn� lub przez ustanowienie słu�ebno�ci 
gruntowej. 

 
§ 9. Wszelkie niezb�dne dla prawidłowego 

funkcjonowania miasta obiekty i  urz�dzenia, a  w 
szczególno�ci: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, 
bezpiecze�stwa pa�stwa, obiekty obsługi technicznej 
miasta, ziele� miejsk� mo�na realizowa� na ka�dym 
terenie funkcjonalnym w  sposób zgodny z  ustaleniami 
planu z  zakresu warunków, zasad i  standardów 
kształtowania zabudowy, przepisami odr�bnymi 
i zasadami współ�ycia społecznego. 
 

§ 10. Wszelkie zagospodarowanie i zabudow� nale�y 
wykonywa� w  sposób zapewniaj�cy prawidłow� 
eksploatacj� obiektów obsługi technicznej miasta oraz 
obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpiecze�stwa 
pa�stwa. 
 

§ 11. 1. Plan wyznacza jako tereny przeznaczone do 
realizacji celów publicznych: teren drogi publicznej 
oznaczonej symbolem przeznaczenia KD(L)-1 oraz teren 
wód powierzchniowych oznaczony symbolem 
przeznaczenia WS-1. 
 

2. Na całym obszarze obj�tym planem dopuszcza si� 
lokalizacj� wszelkich zada� słu��cych realizacji celów 
publicznych. Ich realizacja na poszczególnych terenach 
funkcjonalnych musi by� zgodna z  ustaleniami 
szczegółowymi z  zakresu warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz 
podziału na działki. 
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Rozdział 3 
Ustalenia ogólne dla terenów  

i obiektów podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du  
na wymagania �rodowiska kulturowego 

 
§ 12. 1. Plan wskazuje obiekty zabytkowe - obiekty 

obj�te ochron� prawn� na podstawie przepisów 
zwi�zanych z ochron� dóbr kultury: 
 
  1) cz��� terenu, w granicach planu, znajduj�c� si� 

w strefie 50 m od granic układu urbanistycznego 
starego miasta wraz z murami obronnymi wpisanego 
do rejestru zabytków (Nr rejestru A-128, wpis z dnia  
31 grudnia 1953 r.), 

 
  2) obiekty i cz��� obszaru b�d�ce w ewidencji zabytków 

miasta K�trzyn: 
 

Lp. Ulica Nr 
budynku 

Rodzaj 
budynku 

1. Chopina 2a Młyn 
2. Chopina 2b Młyn 
3. Chopina 2c Budynek 

gospodarczy 
4. Chopina 2d Komin 
5. cz��� obszaru: �ródmie�cie uj�te 

ulicami:  
Dworcow�, Krótk�, Pl. Słowia�skim, 
Pocztow�, Bałtyck�, Szpitaln�, 
Skłodowskiej, Woj. Polskiego, 
Sikorskiego, Daszy�skiego, Mazursk�,  
Pozna�sk�, Wile�sk�, Warmi�sk�  
wraz z zabudow� przy ulicach 
znajduj�cych si� na jego obszarze 

  

 
2. Wszystkie inwestycje budowlane oraz działania 

mog�ce prowadzi� do zmiany wygl�du budynków 
historycznych lub mog�ce narusza� ich ekspozycj� (w tym 
monta� wszelkiego rodzaju urz�dze� technicznych, tablic 
i reklam) wymagaj�: 
 
  1) pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w przypadku prac w obszarze wymienionym w ust. 1 
pkt. 1), 

 
  2) uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

w przypadku prac w obiektach wymienionych w ust. 1 
pkt. 2). 

 
§ 13. 1. Dla obiektów i obszaru uj�tych (wymienionych 

wy�ej) w gminnej ewidencji zabytków: 
 
1) zakazuje si� wyburzania i przebudowy obiektów 

historycznych. Zakazuje si� zmian w obr�bie elewacji, 
prowadz�cych do zmiany wygl�du zabytku i  utraty 
warto�ci artystycznych i  architektonicznych, 
z wył�czeniem prac adaptacyjnych dokonanych na 
podstawie wytycznych konserwatorskich oraz zmian 
wynikaj�cych z ustale� zdobytych na podstawie bada� 
naukowych i konserwatorskich, 

 
  2) obowi�zuje ochrona historycznych nawierzchni ci�gów 

komunikacyjnych oraz przebieg i ukształtowanie tych 
ci�gów, 

 
  3) obowi�zuje pełna ochrona budynków historycznych. 

Ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia dachów, 
artykulacja i wyko�czenie elewacji (w tym stolarki 
otworowej jako jednego z elementów wyko�czenia) 
oraz historyczne wyko�czenie wn�trz, w tym w postaci 
urz�dze� technicznych, 

 
  4) obowi�zuje ochrona historycznej zabudowy 

stanowi�cej otoczenie obiektów i zespołów wpisanych 
do rejestru zabytków oraz obiektów, które znajduj� si� 
w gminnej ewidencji zabytków, 

 
  5) w przypadku nowej zabudowy obowi�zuje zasada 

dostosowania do historycznej linii zabudowy oraz do 
s�siaduj�cych obiektów historycznych pod wzgl�dem 
gabarytów, wysoko�ci, kształtu (w tym kierunku 
kalenicy, spadku połaci dachowych), oraz pokrycia 
dachów, formy architektonicznej, materiałów 
budowlanych (dachówka ceramiczna, cegła, kamie�, 
tynki o tradycyjnej fakturze, drewno), 

 
  6) w przypadku nowej zabudowy obowi�zuje zasada 

ochrony ekspozycji historycznej zabudowy 
i poszczególnych budynków historycznych, 

 
  7) roboty budowlane dotycz�ce obiektów historycznych, 

w tym ci�gów komunikacyjnych nast�puj� na podstawie 
odr�bnych zalece� konserwatorskich wydanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po 
przeprowadzeniu rozpoznania konserwatorskiego, 
obejmuj�cego np. badania konserwatorskie, badania 
archeologiczne i geotechniczne (w zale�no�ci od zakresu 
i rodzaju konkretnej inwestycji), 

 
  8) wszystkie inwestycje budowlane oraz działania mog�ce 

wpłyn�� na ekspozycj� wzgórza staromiejskiego, w tym 
zespołu kamieniczek przy ulicy Zjazdowej oraz zespołu 
bazyliki p.w. �w. Jerzego wraz z plebani� przy ulicy 
Zamkowej 5 i murami obronnymi wymagaj� uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 
  9) zakazuje si� lokalizowania na terenie strefy 

wielkoformatowych reklam i napisów. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ogólne dla terenów  

i obiektów podlegaj �cych ochronie  
ze wzgl�du na wymagania przyrodnicze 

 
§ 14. 1. Cz��� terenu z tytułu poło�enia w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Guber 
obj�ta jest ochron� prawn� na podstawie przepisów 
odr�bnych dotycz�cych ochrony przyrody. 

 
2. Zasady ochrony w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
rzeki Guber okre�lone s� przepisami wła�ciwych 
rozporz�dze� wykonawczych Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego. 

 
§ 15. Ustala si� nast�puj�ce zasady kształtowania 

i ochrony terenów przybrze�nych wód powierzchniowych: 
 
  1) zakazuje si� utwardzania brzegu rzeki poza 

niezb�dnymi doj�ciami pieszymi, 
 
  2) nale�y zapewni� odprowadzanie �cieków deszczowych 

z powierzchni utwardzonych, poło�onych bezpo�rednio 
w s�siedztwie rzeki, tylko po uprzednim 
podczyszczeniu w separatorach, 

 
  3) nale�y prowadzi� wszelkie inwestycje w sposób 

zapobiegaj�cy zanieczyszczeniu wód wgł�bnych. 
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Rozdział 5 
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 

podlegaj �cych ochronie ze wzgl �du na wymagania 
ochrony �rodowiska, zdrowia i bezpiecze �stwa ludzi 

 
§ 16. Ustala si� dopuszczalne poziomy hałasu dla 

terenów zainwestowania, odpowiednio do obowi�zuj�cych 
rozporz�dze� wykonawczych do ustawy prawo ochrony 
�rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, 
dla terenów: MWU-1, MWU-2 – jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 
 

§ 17. 1. Plan wskazuje obszar zagro�enia powodziowego 
- stref� zasi�gu wielkiej wody o prawdopodobie�stwie 
wyst�pienia 1%. 
 

2. W obszarze zagro�enia powodziowego nakazuje si� 
dla wszystkich budowli przyjmowanie rozwi�za� 
technicznych uwzgl�dniaj�cych prawdopodobie�stwo 
wyst�pienia powodzi. 
 

Rozdział 6 
Ogólne zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej 

 
§ 18. Powi�zanie terenu w  granicach planu 

z zewn�trznym układem drogowym ustala si� poprzez 
teren drogi publicznej oznaczonej symbolem 
przeznaczenia KD(L)-1 oraz ulic� Chopina. 
 

§ 19. Jako uzupełniaj�c� komunikacj� ustala si�  
teren ci�gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
przeznaczenia KDJ-1. 
 

§ 20. Wszystkie prace budowlane i działania 
inwestycyjne na terenach dróg publicznych musz� 
uwzgl�dnia� dost�pne �rodki i  mo�liwo�ci poprawy 
bezpiecze�stwa i sprawno�ci ruchu. 

 
§ 21. 1. Zjazdy na działki budowlane i wł�czenia ci�gu 

pieszo-jezdnego powinny by� realizowane z terenów: 
oznaczonego symbolem KD(L)-1 i ulicy Chopina. 

 
2. Dopuszcza si� remonty i przebudowy, istniej�cych 

w dniu uchwalenia planu: 
 
  1) zjazdów z terenów funkcjonalnych na drog� publiczn�, 
 
  2) wł�cze� ci�gu pieszo-jezdnego do dróg publicznych. 
 

Rozdział 7 
Ogólne zasady obsługi w zakresie  

infrastruktury technicznej 
 

§ 22. Wszystkie obiekty obsługi technicznej: 
elektroenergetyczne i  gazownicze, w  tym obiekty 
lokalizowane na terenach, nale�y realizowa� zgodnie 
z opracowaniami dotycz�cymi rozwoju miejskiej 
infrastruktury technicznej zatwierdzonymi przez wła�ciwe 
organy. 
 

§ 23. Na obszarze planu docelowo zaopatrzenie 
w wod� odbywa� si� b�dzie sieciami magistralnymi ze 
stacji wodoci�gowych „Zachód” w  Je�ewie lub „Wschód” 
w Karolewo-Czerniki. 

 
§ 24. Zagospodarowanie i  zabudowa dotycz�ca 

obiektów obsługi technicznej realizowanych na obszarze 
opracowania: 
 

  1) dla obiektów obsługi technicznej miasta realizowanych 
na terenach funkcjonalnych dopuszcza si� stosowanie 
parametrów zwi�zanych z zagospodarowaniem 
i zabudow� terenu innych ni� ustalone w planie, 

 
  2) obiekty i urz�dzenia powinny by�, w miar� mo�liwo�ci 

technicznych, realizowane jako elementy wbudowane, 
razem z obiektami budowlanymi odpowiadaj�cymi 
przeznaczeniu tych terenów. 

 
§ 25. W zakresie sieci i urz�dze� infrastruktury 

telekomunikacyjnej maj� zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z pó�n. zmianami) wraz 
z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i  sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z pó�n. zmianami) oraz 
wła�ciwymi rozporz�dzeniami wykonawczymi do w/w 
ustaw. 
 

§ 26. Ustala si� rozwi�zanie gospodarki �ciekowej 
w sposób kompleksowy z odprowadzeniem �cieków do 
kanalizacji sanitarnej i  przesyłem do oczyszczalni 
�cieków. 

 
§ 27. Wody deszczowe spływaj�ce po terenach 

zainwestowanych nale�y uj�� w  system kanalizacji 
deszczowej wyposa�onej w niezb�dne urz�dzenia 
podczyszczaj�ce. 
 

§ 28. Sieci infrastruktury technicznej powinny by� 
w miar� mo�liwo�ci prowadzone przez tereny 
przeznaczone na cele publiczne. 
 

Rozdział 8 
Ogólne zasady i warunki podziału terenów  

na działki budowlane 
 

§ 29. Na terenie obj�tym ustaleniami planu wszelkie 
podziały działek budowlanych musz� by� wykonywane 
zgodnie z ustaleniami planu lub w oparciu o przepisy 
odr�bne dotycz�ce gospodarki nieruchomo�ciami. 

 
§ 30. 1. Działki, których kształt, wielko��, struktura 

własno�ciowa, dost�pno�� do dróg publicznych 
i infrastruktury, ukształtowanie i  pokrycie utrudnia ich 
wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami planu mog� by� scalone i  wtórnie 
podzielone. 
 

2. Działki uzyskiwane w wyniku scalania i podziału 
nieruchomo�ci powinny mie� nast�puj�ce parametry: 
 
  1) minimalna szeroko�� frontu działki – 20 m, 
 
  2) powierzchnia działki zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi planu dla poszczególnych terenów, 
 
  3) minimalny k�t poło�enia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego – 70º. 
 

§ 31. W granicach planu ustala si� mo�liwo�� 
wydzielenia działek o mniejszych powierzchniach ni� 
okre�lone w  § 30 pkt. 2, w sytuacji kiedy wydzielona 
działka zostanie przeznaczona na powi�kszenie działki 
s�siedniej lub gdy podział ma na celu regulacj� granic 
mi�dzy s�siaduj�cymi nieruchomo�ciami. 
 

§ 32. W granicach planu ustala si� mo�liwo�� 
wydzielenia działek o mniejszych powierzchniach ni� 
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okre�lone w § 30 pkt. 2, w sytuacji kiedy wydzielona 
działka stanowi� b�dzie wynik podziału, w rezultacie 
którego cz��� jej powierzchni zostanie przeznaczona pod 
tereny komunikacyjne. 

 
§ 33. W granicach planu ustala si� mo�liwo�� korekty 

podziału nieruchomo�ci po wykonaniu robót budowlanych 
zwi�zanych z budow�, remontem lub przebudow� dróg. 
 

§ 34. Podział poszczególnych terenów na działki 
budowlane musi uwzgl�dnia� potrzeb� wydzielenia 
niezb�dnych terenów dla realizacji obiektów obsługi 
technicznej miasta i dróg publicznych. 
 

DZIAŁ III 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
Rozdział 9 

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z usługami nieuci ��liwymi oznaczonych symbolami 
przeznaczenia: MWU-1 i MWU-2 

 
§ 35. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia 

MWU-1 i MWU-2 przeznacza si� na realizacj� zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuci��liwymi 
wbudowanymi w budynki mieszkalne. 

 
2. Dopuszcza si� na terenach oznaczonych 

symbolami przeznaczenia MWU-1 i MWU-2 realizacj� 
infrastruktury towarzysz�cej przeznaczeniu podstawowemu 
mi�dzy innymi takiej jak: miejsca postojowe, infrastruktura 
techniczna, doj�cia oraz dojazdy i mała architektura. 
 

§ 36. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MWU-1 i MWU-2 wprowadza si� całkowity 
zakaz: 
 
  1) lokalizowania przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko wymagaj�cych 
sporz�dzenia raportu oddziaływania przedsi�wzi�cia 
na �rodowisko lub dla których obowi�zek 
sporz�dzenia raportu mo�e by� wymagany na 
podstawie przepisów odr�bnych, za wyj�tkiem 
obiektów obsługi technicznej miasta, 

 
  2) lokalizowania innych obiektów mog�cych powodowa� 

stałe lub czasowe uci��liwo�ci spowodowane: 
wytwarzaniem hałasu, zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych – 
przekraczaj�ce normy ustanowione przepisami 
odr�bnymi, 

 
  3) tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania 

i u�ytkowania terenów, 
 
  4) lokalizowania wszelkiej działalno�ci hurtowej, 

składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej 
oraz prowadzenia dystrybucji takich towarów jak: gaz, 
paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne za 
wyj�tkiem gazu rozprowadzanego podziemn� sieci� 
gazow� bezpo�rednio do odbiorców, 

 
  5) składowania i magazynowania jakichkolwiek odpadów. 
 

§ 37. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MWU-1 i MWU-2 wydzielenie działki 
budowlanej musi umo�liwia� zagospodarowanie terenu 
spełniaj�ce nast�puj�ce warunki: 
 

  1) musi by� zapewniony dost�p do drogi publicznej, 
 
  2) musi by� zapewniona mo�liwo�� wykonania 

prawidłowych doj�� i dojazdów do budynków, 
 
  3) musi by� zapewniona mo�liwo�� wykonania miejsc 

postojowych dla samochodów w  ilo�ci okre�lonej 
w planie, 

 
  4) musi by� zapewniona mo�liwo�� wydzielenia miejsc 

do wła�ciwego gromadzenia odpadów, 
 
  5) musi by� zapewniona mo�liwo�� przył�czenia do sieci 

infrastruktury technicznej, 
 
  6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej nie mo�e by� mniejsza ni� 1000 m2, 
 
  7) w nast�puj�cych przypadkach, pod warunkiem 

zachowania pozostałych warunków wynikaj�cych 
z planu, dopuszcza si� mniejsz� powierzchni� działek 
ni� okre�lona w ust�pie 6): 
a) dla działek istniej�cych przed wej�ciem w �ycie 

planu, 
b) dla działek wydzielanych dla istniej�cych 

budynków, 
c) dla działek wydzielanych zgodnie z liniami 

rozgraniczaj�cymi ustalonymi w planie. 
 

§ 38. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MWU-1 MWU-2 ustala si� nast�puj�ce 
szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 
  1) zabudowa gara�owa musi by� realizowana jako 

wbudowana w zespół budynków zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, 

 
  2) ustala si� mo�liwo�� realizacji zespołów gara�owo-

parkingowych w kondygnacjach podziemnych zespołu 
budynków zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

 
  3) zabudowa usługowa mo�e by� realizowana tylko jako 

wbudowana w zabudow� mieszkaniow�, 
 
  4) w obiektach o charakterze zabytkowym, wszelkie 

zmiany sposobu u�ytkowania lokali i zwi�zany z tym 
zakres prac budowlanych wymagaj� uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 
  5) budynki nale�y lokalizowa� zgodnie z liniami 

zabudowy okre�lonymi na rysunku planu, 
 
  6) dopuszcza si� by budynek był usytuowany �cian� 

zewn�trzn� bez otworów bezpo�rednio przy granicy 
działki budowlanej pod warunkiem, �e na działce 
s�siedniej istnieje lub b�dzie równocze�nie 
zlokalizowany budynek bezpo�rednio przy tej granicy, 

 
  7) w przypadku realizowania zabudowy bezpo�rednio 

stykaj�cej si� z zabudow� istniej�c�: 
a) połacie dachu musz� mie� ten sam spadek jak 

połacie budynku s�siedniego, 
b) główne kalenice dachów powinny by� równoległe, 

 
  8) pokrycie dachów wył�cznie dachówk� ceramiczn�, 
 
  9) zakazuje si� wykonywania ogrodze� pełnych oraz 

z prefabrykowanych elementów �elbetowych, 
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10) zakazuje si� stosowania agresywnej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji budynków i dachu. 

 
§ 39. Na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia MWU-1 i MWU-2 ustala si�: 
 
  1) maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych zabudowy    

- 3, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu 
u�ytkowym, 

 
  2) minimalna ilo�� kondygnacji nadziemnych zabudowy – 1, 
 
  3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na ka�dej 

działce budowlanej 5%. 
 

§  40. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia: MWU-1 i MWU-2 ustala si� nast�puj�ce 
warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 
 
  1) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji 

nale�y realizowa� wył�cznie na terenie do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, 

 
  2) dla funkcji usługowych nale�y zapewni� minimum 

1 miejsce na 10 osób zatrudnionych lub b�d�cych 
u�ytkownikami, 

 
  3) dla mieszkalnictwa wielorodzinnego trzeba zapewni� 

min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 
 
  4) w przypadku wydzielania miejsc parkingowych dla 

nowych funkcji w budynkach istniej�cych dopuszcza 
si� obni�enie wska�ników o 50%. 

 
§ 41. Na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia: MWU-1 i MWU-2 ustala si� nast�puj�ce 
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
 
  1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki musz� 

by� podł�czone do sieci elektroenergetycznej 
i posiada� przył�cze elektroenergetyczne 
umo�liwiaj�ce pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczaj�cym dla obsługi funkcji i sposobu 
zagospodarowania i zabudowy działki, 

 
  2) sie� elektroenergetyczna szczególnie �redniego 

i niskiego napi�cia powinna by� realizowana jako 
podziemna, 

 
  3) wszystkie działki budowlane i budynki musz� by� 

podł�czone do sieci wodoci�gowej i posiada� 
przył�cze wodoci�gowe umo�liwiaj�ce pobór wody 
zgodny z funkcj� i sposobem zagospodarowania, 

 
  4) wszystkie budynki oraz działki budowlane musz� by� 

podł�czone do sieci kanalizacyjnej i posiada� 
przył�cze kanalizacyjne umo�liwiaj�ce odprowadzenie 
�cieków sanitarnych w stopniu wystarczaj�cym dla 
obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania 
i zabudowy działki, 

 
  5) �cieki sanitarne musz� by� odprowadzane do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
  6) �cieki deszczowe po podczyszczeniu musz� by� 

odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

 
  7) wszystkie budynki musz� posiada� zbiorcze lub 

lokalne �ródła dostarczania ciepła, w  stopniu 

wystarczaj�cym dla prawidłowego u�ytkowania 
zgodnego z funkcj�. 

 
§ 42. Na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia: MWU-1, MWU-2 wprowadza si� 
nast�puj�ce ustalenia dotycz�ce miejsc gromadzenia 
odpadów: 
 
  1) ka�da działka musi posiada� wyznaczone miejsce na 

pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, 
 
  2) mo�liwa jest realizacja zbiorczych miejsc na pojemniki 

umo�liwiaj�ce selektywn� zbiórk� odpadów 
obsługuj�cych kilka działek budowlanych. 

 
Rozdział 10 

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenu 
wód powierzchniowych oznaczonego symbolem 

przeznaczenia WS-1 
 

§ 43. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia  
WS-1 przeznacza si� na realizacj� i utrzymanie funkcji 
zwi�zanych z wodami powierzchniowymi jako teren rzeki. 
 

§ 44. Wprowadza si� całkowity zakaz: 
 
  1) lokalizowania przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko wymagaj�cych 
sporz�dzenia raportu oddziaływania przedsi�wzi�cia 
na �rodowisko lub dla których obowi�zek 
sporz�dzenia raportu mo�e by� wymagany na 
podstawie przepisów odr�bnych za wyj�tkiem 
obiektów obsługi technicznej miasta, 

 
  2) tymczasowego zagospodarowani, urz�dzania 

i u�ytkowania terenu, 
 
  3) lokalizowania obiektów mog�cych powodowa� stałe lub 

czasowe uci��liwo�ci spowodowane wytwarzaniem 
hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód 
gruntowych oraz powierzchniowych – przekraczaj�ce 
normy ustanowione przepisami odr�bnymi. 

 
§ 45. Ustala si� nast�puj�ce szczegółowe warunki, 

zasady i  standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren powinien by� dost�pny poprzez wej�cia od 

strony terenów publicznych le��cych poza obszarem 
opracowania, 

 
  2) dopuszcza si� wykonywanie niezb�dnych prac 

z zakresu: regulacji, utrzymania skarp, obwałowa� 
przeciwpowodziowych oraz wycinki drzew i krzewów 
oraz innych działa� zwi�zanych z ochron� 
przeciwpowodziow�. 

 
Rozdział 11 

Przeznaczanie, zagospodarowanie  
i zabudowa terenu drogi publicznej oznaczonego 

symbolem przeznaczenia KD(L)-1 
 

§ 46. 1. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia 
KD(L)-1 przeznacza si� na realizacj� drogi publicznej 
klasy lokalnej. 
 

2. Zakazuje si� wprowadzania wszelkich urz�dze� 
i zabudowy nie zwi�zanej z przeznaczeniem terenu za 
wyj�tkiem: 
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  1) urz�dze� pomocniczych zwi�zanych z prowadzeniem, 
organizacj� i obsług� ruchu drogowego, 

 
  2) miejskiej infrastruktury technicznej. 
 

§ 47. Ustala si� zakaz dokonywania jakichkolwiek 
podziałów za wyj�tkiem porz�dkuj�cych stan 
własno�ciowy zgodnie z liniami rozgraniczaj�cymi. 

 
§ 48. Ustala si� nast�puj�ce warunki, zasady 

i standardy zagospodarowania terenu: 
 
  1) teren musi by� wyposa�ony w kanalizacj� deszczow�, 
 
  2) teren musi by� o�wietlony w sposób wła�ciwy dla 

klasy drogi, 
 
  3) przynajmniej 5% powierzchni terenu nale�y 

pozostawi� jako teren biologicznie czynny. 
 

§ 49. Ustala si� nast�puj�ce warunki, zasady 
i standardy zagospodarowania terenu: 
 
  1) szeroko�� jezdni musi by� nie mniejsza ni� 7,0 m. 

Dopuszcza si� mniejsz� szeroko�� na warunkach 
okre�lonych w przepisach odr�bnych, 

 
  2) szeroko�ci terenu w liniach rozgraniczaj�cych zgodnie 

z rysunkiem planu, 
 
  3) droga powinna by� wyposa�ona w chodniki i �cie�ki 

rowerowe lub ci�gi pieszo-rowerowe, 
 
  4) dopuszcza si� zachowanie zjazdów do istniej�cej 

zabudowy, lokalizacja nowych zjazdów wymaga 
uzgodnienia z zarz�dc� drogi, 

 
  5) droga powinna umo�liwia� prowadzenie komunikacji 

autobusowej. 
 

Rozdział 12 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu 

ci�gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
przeznaczenia KDJ-1 

 
§ 50. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia  

KDJ-1 przeznacza si� na realizacj� ci�gu pieszo-jezdnego. 
 

§ 51. Ustala si� minimaln� szeroko�ci w liniach 
rozgraniczaj�cych 5 m lub zgodnej z rysunkiem planu. 
 

§ 52. Ustala si� nast�puj�ce warunki, zasady 
i standardy zagospodarowania terenu: 

 
  1) zachowanie historycznej nawierzchni, 
 
  2) teren powinien by� o�wietlony, 
 
  3) zachowanie istniej�cego zadrzewienia. 
 

DZIAŁ VI 
PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KO�COWE 

 
Rozdział 13 

Ustalenia przej �ciowe i ko �cowe 
 

§ 53. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszcz�tych przed dniem wej�cia w �ycie 
planu, a nie zako�czonych decyzj� ostateczn�, stosuje si� 
ustalenia planu. 

 
§ 54. W granicach planu trac� moc ustalenia i rysunek 

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
miasta K�trzyn kwartału terenu poło�onego pomi�dzy 
ulicami Bydgosk�, Chopina, rzek� Guber, Pozna�sk�, 
Gda�sk� (od skrzy�owania z ul. Pozna�sk�) i granic� 
administracyjn� miasta K�trzyn, uchwalonego przez Rad� 
Miejsk� w K�trzynie uchwał� Nr LIII/336/05 z dnia  
15 wrze�nia 2005 r. opublikowan� w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
Nr 162, poz. 1839 z dnia 31 pa�dziernika 2005 r. 

 
§ 55. Uchwala si� dla terenów obj�tych ustaleniami 

planu stawk� procentow� słu��c� naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci 
spowodowanego uchwaleniem planu w wysoko�ci: 
 
  1) dla terenów stanowi�cych własno�� Gminy Miejskiej 

K�trzyn w/w stawki nie ustala si�, 
 
  2) dla pozostałych terenów w/w stawk� ustala si� 

w wysoko�ci 30%. 
 

§ 56. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta K�trzyna. 
 

§ 57. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego 
i publikacji na stronie internetowej Miasta K�trzyn. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w K�trzynie 

Stanisław Wachnik 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr XV/80/11 
Rady Miejskiej w K�trzynie 
z dnia 29 wrze�nia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr XV/80/11 
Rady Miejskiej w K�trzynie 
z dnia 29 wrze�nia 2011 r. 

 
w sprawie ZMIANY „PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KATRZYN 
KWARTAŁU TERENU POŁO	ONEGO POMIADZY ULICAMI BYDGOSKB, CHOPINA, RZEKB GUBER, POZNACSKB, 
GDACSKB (OD SKRZY	OWANIA Z UL. POZNACSKB) I GRANICB ADMINISTRACYJNB MIASTA KATRZYN” uchwalonego 
przez Rad� Miejsk� w K�trzynie uchwał� Nr LIII/336/05 z dnia 15 wrze�nia 2005 r. opublikowan� w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego nr 162, poz. 1839 - w obszarach zlokalizowanych pomi�dzy ulicami Chopina, rzek� 
Guber, Wile�sk�, Warmi�sk� i zapleczem nieruchomo�ci przy ulicy Zjazdowej 1-15. 
 

ROZSTRZYGNI	CIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZA KRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE AB DO ZADA� WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ NYCH 
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), art. 7 ust. 1 pkt: 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238,  
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w K�trzynie rozstrzyga, co nast�puje: 
 

Lp. 
INWESTYCJE Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

SPOSÓB REALIZACJI ZASADY FINANSOWANIA 

Forma: 
1 - zadania 
wieloletnie 

Odpowiedzialni za 
realizacj� 

i współpracuj�cy: 
1 - burmistrz, 

2 - wykonawca, 
3 - podmiot realizuj�cy 
zadania własne gminy 

Prognozowane �ródła 
finansowania:  

1 - dochody własne,  
2 - kredyty, po�yczki,  

3 - obligacje 
komunalne,  

4 - inne. 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowaniu 

zadania: 
1 - wła�ciciele nieruchomo�ci,  

2 - fundacje i organizacje 
wspomagaj�ce,  

3 - inwestorzy zewn�trzni 

1 
Sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej 1 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3 

2 Sieci wodoci�gowe 1 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3 
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UCHWAŁA Nr XVI/110/2011 

Rady Miejskiej w W �gorzewie 

z dnia 26 pa �dziernika 2011 r. 

 

w sprawie okre �lenia wysoko �ci stawek podatku od nieruchomo �ci 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  
z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, 
Dz. U. z 2002 Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113,  
poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Dz. U. 
z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102,  
poz. 1055, Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441,  
Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, 
poz. 128, Dz. U. z 2006 Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 
Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 Nr 138, poz. 974, Dz. U. 
z 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180,  
poz. 1111, Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 
Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 
z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. z 2010 Nr 40,  
poz. 230, Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 

Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 Nr 117, poz. 679, Dz. U. 
z 2011 nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887) 
oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 Nr 95, poz. 613, Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 620,  
Dz. U. z 2010 Nr 225, poz. 1461, Dz. U. z 2010 Nr 226, 
poz. 1475, Dz. U. z 2011 Nr 102, poz. 584, Dz. U. z 2011 
Nr 112, poz. 654, Dz. U. z 2011 Nr 171, poz. 1016), Rada 
Miejska w W�gorzewie uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Ustala si� nast�puj�ce roczne stawki podatku 
od nieruchomo�ci: 
 
  1) od gruntów: 

a) zwi�zanych z  prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej, bez wzgl�du na sposób 


