
B��������C��3F����
6�2��:F�!�E�6E���=���81E�"�����+�����#�C�� � 5����C*�C���C*�*�
�

8�#A#A��8

2372 

UCHWAŁA Nr XL/209/09 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/153/08 Rady Gminy Star e Juchy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie obni �enia 

ceny skupu �yta do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy  Stare Juchy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pó�n. zm.) w zwi�zku 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urz�du 
Statystycznego z dnia 17 pa�dziernika 2008 r. w sprawie 
�redniej ceny skupu �yta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. (M. P. z 2008, Nr 81, poz. 717 z 
27.10.2008 r.) Rada Gminy uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. § 3 uchwały Nr XXIX/153/08 z dnia 9 grudnia 

2008 r. w sprawie obni�enie ceny skupy �yta do obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy Stare Juchy 
otrzymuje brzmienie: 

„1. Inkasa dokonywa� b�d� sołtysi.  
2. Wykaz sołtysów dokonuj�cych inkasa stanowi zał�cznik 
do niniejszej uchwały.". 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Stare Juchy. 
 

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

Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Gminy 
Tadeusz Andrzej Kaleta 

 

 
Zał�cznik 
do uchwały Nr XL/209/09 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 
Wykaz sołtysów z terenu Gminy Stare Juchy pobieraj �cych podatek rolny. 

 
 
1. Matusiewicz Jan - Szczecinowo 
2. Anulewicz Paweł - Gorłówko 
3. Witkowska Beata - Rogale 
4. Pieczy�ski Stanisław - Czerwonka 
5. Białobrzeski Wacław - Królowa Wola 
6. Milewski Lech - Skomack Wielki 
7. Klimowicz Danuta - Zawady Ełckie 
8. Akacka Maria - Dobra Wola 
9. Kruszewska Henryka - Gorło 
10. Wo�nialis Andrzej - Orzechowe 
11. Waszkielewicz Kazimierz - Olszewo 
12. Milewska Halina - Bałamutowo 
13. Ciborowski Jarosław - Jeziorowskie 

14. Strzelecki Marian - Sikory Juskie 
15. D�browski Mirosław - Liski 
16. Stepi�ska Zofia - Stare Juchy 
17. Rakowska Agnieszka - La�miady 
18. Albo Halina - Grabnik 
19. Kiszło Edward - Stare Krzywe 
20. D�browska Halina - Nowe Krzywe 
21. Łach Małgorzata - Płowce 
22. Zackiewicz Jan - Kałtki 
23. Wardach Waldemar - Panistruga 
24. Pigiel Wojciech - Grabnik Osada 
25. Kozłowski Karol - Skomack Wielki Osada 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/216/2009 

Rady Miejskiej w Suszu 

z dnia 3 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego cz ��ci wsi Chełm �yca. 

 

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, Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1227; z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) 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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
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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; z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz ustaw� z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464; 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; z 2007 r. Nr 191, poz. 1374; 
z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3) Rada 
Miejska w Suszu uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. Plan obejmuje fragment wsi Chełm�yca o 

powierzchni 7,8 ha, w granicach wyznaczonych w 
Zał�czniku Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej 
w Suszu z dnia 14 czerwca 2007 r. 
 

§ 2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  a) niniejszy tekst planu, 
 
  b) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowi�cy Zał�cznik Nr 1 

do uchwały, 
 
  c) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu uwzgl�dnienia 

uwag do planu, stanowi�ce Zał�cznik Nr 2 do uchwały, 
 
  d) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu realizacji i zasad 

finansowania gminnych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowi�ce Zał�cznik Nr 3 
do uchwały, 

 
  e) stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z 

ustaleniami w Studium stanowi�ce Zał�cznik Nr 4 do 
uchwały. 

 
§ 3. Na rysunku planu nast�puj�ce oznaczenia 

graficzne s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  a) granica opracowania, 
 
  b) granice i symbole obszarów funkcjonalnych, 
 
  c) nieprzekraczalne linie zabudowy, których usytuowanie 

nie wynika z przepisów powszechnie obowi�zuj�cych. 
 

§ 4. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, 
wyst�puj�ce w niej podstawowe terminy nale�y rozumie� 
nast�puj�co: 
 
  a) „działalno�� rolnicza” jest to działalno�� w zakresie 

produkcji ro�linnej lub zwierz�cej, 
 
  b) „działka” jest to działka gruntu w rozumieniu przepisów 

o gospodarce nieruchomo�ciami, 
 
  c) „front działki” lub „front posesji” jest to odpowiednio 

granica działki lub posesji przylegaj�ca do drogi 
obsługuj�cej dan� działk� lub posesj�, 

 
  d) „istniej�cy” oznacza, w przypadku obiektu 

budowlanego, którego budowa wymaga wydania 
decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na 
podstawie decyzji wydanych przed wej�ciem w �ycie 
niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin 

„istniej�cy” oznacza „istniej�cy w chwili wej�cia w 
�ycie niniejszej Uchwały”, 

 
  e) „lokalizacja” oznacza umiejscowienie lub 

rozmieszczenie, przy czym liczba obiektów, których 
lokalizacj� dopuszcza si� na okre�lonym terenie, 
obejmuje zarówno obiekty nowe, jak i istniej�ce, 

 
  f) „nieprzekraczalna linia zabudowy” jest to linia, której 

nie mo�e przekroczy� �adna cz��� budynku, 
 
  g) „nieuci��liwa działalno�� gospodarcza” to wszelka 

pozarolnicza działalno�� handlowa, usługowa lub 
produkcyjna nie b�d�ca uci��liw� działalno�ci� 
gospodarcz�, 

 
  h) „no�nik reklamowy” jest to obiekt składaj�cy si� z 

konstrukcji no�nej oraz urz�dzenia reklamowego (np. 
tablicy), którego główn� funkcj� jest prezentacja 
reklam, 

 
  i) „nowy” - oznacza, w przypadku obiektu budowlanego, 

którego budowa wymaga wydania decyzji 
administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie 
decyzji wydanych po wej�ciu w �ycie niniejszej 
Uchwały; w innych przypadkach termin „nowy” 
oznacza „powstały po wej�ciu w �ycie niniejszej 
Uchwały”, 

 
  j) „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 literowym symbolem funkcji, 

 
  k) „obszar opracowania” jest to zdefiniowany 

przedstawion� na rysunku planu granic� opracowania 
obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała, 

 
  l) „plan” oznacza niniejsz� uchwał� wraz z zał�cznikami, 

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

 
  m) „posesja” jest to poło�ony w granicach obszaru 

przeznaczonego pod zabudow� zwarty 
zagospodarowany teren w granicach władania; 
posesja mo�e si� składa� z jednej lub wi�cej działek, 

 
  n) „powierzchnia zabudowy” jest to stosunek powierzchni 

rzutów budynków i innych obiektów zadaszonych, 
zlokalizowanych na jednej działce lub posesji, do 
powierzchni działki lub posesji, 

 
  o) „uci��liwa działalno�� gospodarcza” to pozarolnicza 

działalno�� handlowa, usługowa lub produkcyjna 
zwi�zana z przedsi�wzi�ciami mog�cymi wymaga� 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 w sprawie okre�lania 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 
lub powoduj�ca na granicy posesji jakiekolwiek 
uci��liwo�ci, w tym szczególnie w postaci 
nieprzyjemnych zapachów, poziomu hałasu i wibracji 
przekraczaj�cego normy dla zabudowy 
mieszkaniowej, wzrostu st��e� zanieczyszcze� 
gazowych o ponad 30 % w stosunku do tła 
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zanieczyszcze�; uci��liw� działalno�ci� gospodarcz� 
jest tak�e: 
- działalno�� zwi�zana z ryzykiem powa�nej awarii 

przemysłowej w rozumieniu przepisów o ochronie 
�rodowiska, 

- działalno�� mog�ca powodowa� istotne lokalne 
zanieczyszczenie gleby, wód gruntowych lub wód 
powierzchniowych, 

- działalno�� zwi�zana z ubojem zwierz�t, 
- działalno�� wymagaj�ca powierzchni rzutu 

budynków produkcyjnych przekraczaj�cej 1000 m2, 
- działalno�� wymagaj�ca powierzchni rzutu 

budynków magazynowych przekraczaj�cej 2000 
m2. 

 
W niniejszej definicji nie mieszcz� si� przedsi�wzi�cia 
wyszczególnione w wy�ej cytowanym Rozporz�dzeniu 
jako przedsi�wzi�cia wymagaj�ce sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko. 

 
  p) „zabudowa” s� to wszelkie obiekty budowlane 

wyniesione ponad poziom terenu, poza 
nawierzchniami ci�gów komunikacyjnych, elementami 
sieciowej infrastruktury technicznej i niezadaszonymi 
obiektami małej architektury, 

 
  q) „zasady ogólne podziału nieruchomo�ci” to zasady 

podziału nieruchomo�ci identyczne z zasadami 
podziału nieruchomo�ci opisanymi w powszechnie 
obowi�zuj�cych przepisach o gospodarce 
nieruchomo�ciami i dotycz�cymi terenów nie obj�tych 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
§ 5. 1. Za zgod� Ministra Rolnictwa, wyra�on� w 

decyzji GZ.tr.057-602-176/09 z dnia 28 maja 2009 r na 
cele nierolnicze i niele�ne przeznacza si� 4,514 ha 
gruntów klasy III. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe przeznaczenie 

obszarów funkcjonalnych: 
 
  a) MNU, MNU1 - tereny zabudowy mieszkalno-

usługowej, 
 
  b) UT - teren usług hotelarskich, 
 
  c) U - teren miejsca obsługi podró�nych, 
 
  d) K - teren lokalnej oczyszczalni, 
 
  e) KDG - teren drogi publicznej klasy G, 
 
  f) KDW - teren drogi wewn�trznej, 
 
  g) R - teren u�ytków rolnych, 
 
  h) Zn - teren zieleni. 
 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poszczególnych obszarów funkcjonalnych 
zawarte s� w Rozdziale II. 
 

§ 7. 1. W obszarze opracowania zakazuje si� realizacji 
przedsi�wzi�� wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o 
oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko, 
wymienionych w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 w sprawie okre�lania 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, 

 
2. O ile pozostałe ustalenia planu nie stanowi� inaczej, 

w obszarze opracowania zakazuje si� hodowli zwierz�t 
inwentarskich, 

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

obszary oznaczone symbolami MNU, MNU1, UT i U s� 
terenami mieszkaniowo-usługowymi w rozumieniu 
przepisów o dopuszczalnym poziomie hałasu w 
�rodowisku, 

 
4. Pozostałe zasady ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego zawarto w Rozdziale II. 
 

§ 8. W obszarze opracowania nie wyst�puj� obiekty i 
tereny podlegaj�ce ochronie konserwatorskiej ani inne 
obiekty zabytkowe lub cenne dobra kultury współczesnej. 

 
§ 9. 1. W obszarze opracowania nie wyst�puj� 

obszary przestrzeni publicznych wyznaczone w studium 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
2. Ustalenia dotycz�ce fragmentu drogi publiczna 

klasy G, oznaczonego symbolem KDG i pełni�cego 
funkcj� przestrzeni publicznej, zawarto w Rozdziale II. 

 
§ 10. 1. O ile pozostałe ustalenia planu nie stanowi� 

inaczej, dopuszcza si� remonty, przebudow�, rozbudow� i 
nadbudow� istniej�cych obiektów budowlanych, je�eli nie 
powoduje to pogł�bienia niezgodno�ci faktycznego 
zagospodarowania z pozostałymi ustaleniami planu. 

 
2. O ile pozostałe ustalenia planu nie stanowi� inaczej, 

w obszarze opracowania dopuszcza si� lokalizacj� 
niezadaszonych obiektów małej architektury o funkcjach 
niesprzecznych z przeznaczeniem oraz zasadami 
zagospodarowania i u�ytkowania obszarów 
funkcjonalnych, w których obiekty takie miałyby by� 
zlokalizowane. 

 
3. Pozostałe ustalenia dotycz�ce parametrów i 

wska�ników kształtowania zabudowy w odniesieniu do 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych zawarte s� w 
Rozdziale II. 

 
§ 11. W obszarze opracowania nie ustala si� granic i 

sposobów zagospodarowania terenów ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów. 
 

§ 12. 1. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 
warunków podziału nieruchomo�ci w odniesieniu do 
wybranych obszarów funkcjonalnych zawarte s� w 
Rozdziale II. 

 
2. W obszarach, w stosunku do których w Rozdziale II 

nie zawarto zasad i warunków podziału nieruchomo�ci 
dopuszcza si� podziały nieruchomo�ci na zasadach 
ogólnych. 

 
3. Realizacja planu nie wymaga przeprowadzenia 

scalania i podziału nieruchomo�ci na podstawie 
odr�bnych uchwał Rady Miejskiej. 

 
§ 13. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
  a) powi�zanie istniej�cego i projektowanego układu 

komunikacyjnego z układem zewn�trznym zapewnia 
przylegaj�ca do obszaru opracowania droga 
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wojewódzka klasy G, nr 521, której fragment w 
granicach opracowania oznaczono na rysunku planu 
symbolem KDG, 

  b) komunikacj� w obszarze opracowania zapewnia droga 
wewn�trzna, oznaczona na rysunku planu symbolem 
KDW, 

  c) parametry techniczne i wyposa�enie dróg zgodne z 
powszechnymi przepisami dotycz�cymi dróg, 

  d) zakazuje si� lokalizacji zjazdów z obszarów MNU i 
MNU1 na drog� wojewódzk� nr 521, 

  e) w całym obszarze opracowania zakazuje si� 
utwardzania dróg �u�lem piecowym. 

 
§ 14. 1. Elementy liniowej infrastruktury technicznej, w 

tym w szczególno�ci sieci kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, sieci wodoci�gowej, 
elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i 
telekomunikacyjnej, nale�y w miar� mo�liwo�ci 
lokalizowa�: 

- w pasie pomi�dzy granic� drogi nr 521 a biegn�c� 
wzdłu� tej drogi nieprzekraczaln� lini� zabudowy, 
je�eli nie ma mo�liwo�ci lokalizacji w pasie drogi nr 
521, znajduj�cym si� w wi�kszo�ci poza granic� 
opracowania, 

- w granicach dróg wewn�trznych. 
 

2. W przypadkach, gdy na dalszych etapach 
projektowania lokalizacja zgodnie z ust. 1 oka�e si� 
niemo�liwa lub szczególnie niekorzystna pod wzgl�dem 
techniczno-ekonomicznym, dopuszcza si� lokalizacj� 
elementów liniowej infrastruktury technicznej w innych 
obszarach funkcjonalnych planu. 

 
3. Elementy istniej�cej liniowej infrastruktury technicznej 

koliduj�ce z ustaleniami planu nale�y przebudowa� zgodnie 
z zasadami wymienionymi w ust. 1 i 2. 

 
§ 15. 1. Zasilanie nowej zabudowy w energi� 

elektryczn� - ze stacji transformatorowych lokalizowanych 
na podstawie odr�bnych przepisów. 

 
2. Nowe linie �redniego i niskiego napi�cia na 

terenach istniej�cej i nowej zabudowy nale�y wykonywa� 
jako podziemne. 

 
3. Istniej�ce napowietrzne linie energetyczne nale�y 

docelowo zast�pi� liniami kablowymi. 
 
§ 16. Zaopatrzenie nowej zabudowy w energi� ciepln� 

do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody 
u�ytkowej - z indywidualnych �ródeł ciepła, przy czym w 
przypadku kotłów w�glowych wymagana minimalna 
sprawno�� wynosi 75 %. 

 
§ 17. Zaopatrzenie w gaz - z butli gazowych, lokalnych 

zbiorników gazu płynnego lub sieci gazowej. 
 
§ 18. Zaopatrzenie w wod� nowej zabudowy - 

wył�cznie z komunalnej sieci wodoci�gowej. 
 
§ 19. Odprowadzanie i oczyszczanie �cieków 

bytowych - zgodnie z przepisami prawa powszechnego. 
 
§ 20. Odprowadzenie wód opadowych z ulic i 

nawierzchni utwardzonych - zgodnie z przepisami prawa 
powszechnego. 

 
§ 21. O ile pozostałe ustalenia planu nie stanowi� 

inaczej, w obszarze opracowania nie ustala si� sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania. 

 
§ 22. Ustala si� stawk� 30 % dla naliczania opłat, o 

których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. od gruntów znajduj�cych si� w granicach 
opracowania. 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia dotycz �ce poszczególnych obszarów 

funkcjonalnych 
 

§ 23. W obszarach oznaczonych symbolem MNU, 
stanowi�cych tereny zabudowy mieszkalno-usługowej, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
  a) Zjazdy z posesji wył�cznie na drog� KDW, 
  b) Dopuszcza si� podziały nieruchomo�ci na 

nast�puj�cych zasadach: 
- Minimalna powierzchnia działki: 2500 m2, 
- Minimalna szeroko�� frontu: 25 m, 
- Zakazuje si� wydzielania nowych dróg, 

  c) Powierzchnia zabudowy nie mo�e przekracza� 25 %, 
  d) Zlokalizowane na działce budynki musz� spełnia� 

nast�puj�ce wymagania: 
- w budynkach mog� znajdowa� si� nie wi�cej ni� dwa 

mieszkania, 
- powierzchnia rzutu pojedynczego budynku: do 300 m2, 
- maksymalna wysoko�� budynku: 9 m, 
- dachy dwuspadowe lub naczółkowe o nachyleniu 35-45°, 

kryte dachówk� ceramiczn�, betonow� lub blacho-
dachówk�, w odcieniach czerwieni lub br�zu, 

- kalenice równoległe b�d� prostopadłe, z tolerancj� 
±10°, do wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy biegn�cej wzdłu� 
drogi nr wojewódzkiej 521, 

  d) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� zadaszonych 
obiektów nie b�d�cych budynkami, pod nast�puj�cymi 
warunkami: 
- ł�czna powierzchnia rzutu nie mo�e przekracza� 

200 m2, 
- wysoko�� zadasze� nie mo�e przekracza� 6 m, 
- liczba obiektów nie mo�e przekracza� 2, 

  e) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30 %, 
  f) Na terenie działki nale�y zapewni� miejsca postojowe 

w ilo�ci nie mniejszej ni� liczba mieszka� oraz w pełni 
zabezpieczaj�cej potrzeby wynikaj�ce z prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej, 

  g) Dopuszcza si� prowadzenie wył�cznie nieuci��liwej 
działalno�ci gospodarczej. 

 
§ 24. W obszarze oznaczonym symbolem MNU1, 

stanowi�cym tereny zabudowy mieszkalno-usługowej, 
obowi�zuj� ustalenia jak w § 23 z zastrze�eniem, �e punkt 
a) otrzymuje brzmienie: „Zabudow� dopuszcza si� pod 
warunkiem ustanowienia słu�ebno�ci drogowej 
umo�liwiaj�cej obsług� komunikacyjn� obszaru poprzez 
istniej�cy zjazd w obszarze U, przy czym ten sposób 
obsługi komunikacyjnej jest jedynym dopuszczalnym 
sposobem obsługi komunikacyjnej obszaru MNU1”. 
 

§ 25. W obszarze oznaczonym symbolem UT, 
stanowi�cym teren usług hotelarskich, obowi�zuj� 
nast�puj�ce ustalenia: 
  a) Cały obszar nale�y zaprojektowa� i u�ytkowa� jako 

jedno zało�enie architektoniczno-przestrzenne, 
  b) Zakazuje si� podziału nieruchomo�ci, 
  c) Powierzchnia zabudowy nie mo�e przekracza� 20 %, 
  d) W obszarze dopuszcza si� lokalizacj� budynków 

zwi�zanych z prowadzeniem usług hotelarskich 
podstawowych, dodatkowych i towarzysz�cych, 
spełniaj�cych nast�puj�ce wymagania: 
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- maksymalna ł�czna powierzchnia u�ytkowa 
budynków: 5000 m2, 

- maksymalna wysoko�� budynków: 10 m, 
- dachy dwuspadowe lub naczółkowe, połacie 

dachowe nachylone pod k�tem 20 - 45°, 
- pokrycie dachu: dachówka ceramiczn� lub 

betonowa b�d� blachodachówka, w odcieniach 
czerwieni lub br�zu, 

- kalenice równoległe b�d� prostopadłe, z tolerancj� 
±10°, do wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy biegn�cej wzdłu� 
drogi nr wojewódzkiej 521, 

- maksymalna ł�czna liczba miejsc noclegowych: 
100, 

  d) W ramach urz�dzenia terenu dopuszcza si� realizacj� 
wszelkich nie b�d�cych budynkami obiektów 
słu��cych rozszerzeniu oferty usług hotelarskich i 
podniesieniu ich jako�ci, w tym w szczególno�ci boisk 
sportowych, wiat, placów zabaw, stawów o funkcjach 
dekoracyjnych i innych obiektów i urz�dze� 
zwi�zanych z rekreacj� na wolnym powietrzu, 

  e) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30 %, 
  f) W obszarze nale�y zapewni� miejsca postojowe w 

liczbie w pełni zabezpieczaj�cej potrzeby, jednak nie 
mniejszej ni� liczba pokoi hotelowych powi�kszona o 
jedn� pi�t� liczby miejsc konsumpcyjnych w 
jadłodajniach, 

  g) Dopuszcza si� lokalizacj� na granicy działki ogrodze� 
a�urowych o wysoko�ci do 2,2 m, z wyj�tkiem 
ogrodze� o połaciach wykonanych z prefabrykatów 
betonowych, 

  h) Dopuszcza si� prowadzenie wył�cznie nieuci��liwej 
działalno�ci gospodarczej polegaj�cej na �wiadczeniu 
wszelkich usług hotelarskich. 

 
§ 26. W obszarze oznaczonym symbolem U, 

stanowi�cym teren miejsca obsługi podró�nych, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
  a) Cały obszar nale�y zagospodarowywa� i u�ytkowa� 

jako jedno zało�enie architektoniczno-przestrzenne, 
  b) Zakazuje si� podziału nieruchomo�ci, 
  c) W przypadku realizacji w obszarze oznaczonym 

symbolem K oczyszczalni �cieków, o której mowa w 
§ 26, nakazuje si� wyznaczy� w obszarze U 
słu�ebno�� drogow� umo�liwiaj�c� skomunikowanie 
terenu oczyszczalni z drog� wojewódzk� nr 521, 

  d) W obszarze dopuszcza lokalizacj� obiektów 
przewidzianych w przepisach odr�bnych dla miejsc 
obsługi podró�nych typu MOPIII, 

  e) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 %, 
  f) Budynki zlokalizowane w obszarze musz� spełnia� 

nast�puj�ce warunki: 
- maksymalna ł�czna powierzchnia u�ytkowa 

budynków: 3000 m2, 
- maksymalna wysoko�� budynków: 10 m, 
- dachy dwuspadowe lub naczółkowe, połacie 

dachowe nachylone pod k�tem 20 - 45°, 
- pokrycie dachu: dachówka ceramiczn� lub 

betonowa b�d� blachodachówka, w odcieniach 
czerwieni lub br�zu, 

- kalenice równoległe b�d� prostopadłe, z tolerancj� 
±10°, do wyznaczonej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy biegn�cej wzdłu� 
drogi nr wojewódzkiej 521, 

- maksymalna ł�czna liczba miejsc noclegowych: 30, 
  g) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

25 %, 
  h) Dopuszcza si� lokalizacj� na granicy działki ogrodze� 

a�urowych o wysoko�ci do 2,2 m, z wyj�tkiem 

ogrodze� o połaciach wykonanych z prefabrykatów 
betonowych, 

  i) Dopuszcza si� prowadzenie wył�cznie nieuci��liwej 
działalno�ci gospodarczej polegaj�cej na �wiadczeniu 
wszelkich usług hotelarskich, 

  j) Dopuszcza si� prowadzenie wszelkiej działalno�ci 
gospodarczej zwi�zanej z funkcjami przewidzianymi w 
przepisach odr�bnych dla miejsc obsługi podró�nych 
typu MOPIII. 

 
§ 27. 1. Obszar oznaczony symbolem K stanowi teren 

lokalnej oczyszczalni �cieków dla cz��ci lub całego 
obszaru wsi Chełm�yca. 

 
2. Dost�pno�� komunikacyjn� terenu oczyszczalni od 

drogi wojewódzkiej nr 521 zapewni słu�ebno�� drogowa, 
o której mowa w § 26, lit c). 

 
3. Przepustowo�� oczyszczalni, o której mowa w ust. 

1, nie mo�e przekracza� 400 RM a �cieki oczyszczone 
musz� by� odprowadzone do gruntu. 

 
4. W przypadku lokalizacji oczyszczalni dla wsi 

Chełm�yca poza obszarem opracowania lub 
zastosowania innych rozwi�za� gospodarki �ciekowej dla 
obszaru opracowania, obszar oznaczony symbolem K 
nale�y traktowa� jako cz��� obszaru oznaczonego 
symbolem U. 

 
§ 28. Obszar oznaczony symbolem KDG stanowi teren 

przeznaczony na poszerzenie drogi publicznej klasy G do 
szeroko�ci 20 m. W obszarze zakazuje si� lokalizacji 
zabudowy i obiektów małej architektury, w tym tak�e 
no�ników reklamowych. 

 
§ 29. Obszary oznaczone symbolem KDW stanowi� 

tereny dróg wewn�trznych o szeroko�ci w liniach 
rozgraniczaj�cych wynosz�cej 10 m. 

 
§ 30. W obszarze oznaczonym symbolem R, 

stanowi�cym teren u�ytków rolnych, zakazuje si� 
lokalizacji zabudowy. 

 
§ 31. W obszarze oznaczonym symbolem Zn, 

stanowi�cym teren zieleni, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
  a) zakazuje si� lokalizacji jakichkolwiek obiektów 

budowlanych, z wyj�tkiem urz�dze� zwi�zanych z 
odprowadzaniem wód opadowych, 

  b) nakazuje si� utrzymanie zieleni w postaci trwałych 
u�ytków zielonych, ro�linno�ci naturalnej lub zalesie�. 

 
ROZDZIAŁ III 

Postanowienia ko �cowe 
 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Susz. 
 

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

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

Przewodnicz�cy Rady  
Zenon Sugalski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIII/216/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 3 wrze�nia 2009 r. 

 

 
 



B��������C��3F����
6�2��:F�!�E�6E���=���81E�"�����+�����#�C�� � 5����C*�*�
�

8�#A##*�8

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/216/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 3 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych  do projektu planu w wyniku wyło �enia projektu 

do publicznego wgl �du. 
 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w zwi�zku z czym nie rozstrzyga si� w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIII/216/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 3 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu realizacji i finansowania gmi nnych inwestycji z zakresu infrastruktury techniczn ej. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 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 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803), w sprawie sposobu 
realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� własnych Gminy rozstrzyga si� 
nast�puj�co: 

 
1. Do przewidzianych w planie zada� własnych Gminy z zakresu infrastruktury technicznej nale��: 

  a) rozbudowa sieci wodoci�gowej, 
  b) budowa kanalizacji sanitarnej, 
  c) budowa oczyszczalni �cieków. 
 

2. Przewiduje si�, �e Gmina: 
  a) b�dzie w cało�ci realizowała inwestycje zwi�zane z sieci� wodoci�gow� i kanalizacj� sanitarn�, z wył�czeniem przył�czy 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych do poszczególnych posesji, 
  b) b�dzie mogła wesprze� budow� oczyszczalni �cieków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem K, o ile 

oczyszczalnia b�dzie obsługiwała zabudow� mieszkalno-usługow�, 
  c) b�dzie mogła, stosownie do sytuacji bud�etu gminnego, wesprze� modernizacj� drogi wojewódzkiej nr 521, w zakresie 

budowy chodników i �cie�ek rowerowych, 
  d) nie b�dzie wspierała finansowo inwestycji dotycz�cych rozbudowy sieci elektroenergetycznej. 
 

3. Inwestycje realizowane przez Gmin� b�d� finansowane z nast�puj�cych �ródeł: 
  a) �rodki własne bud�etu gminy, 
  b) �rodki funduszy ochrony �rodowiska, 
  c) �rodki UE i bud�etu pa�stwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych, 
  d) �rodki innych instytucji i programów krajowych i mi�dzynarodowych, 
  e) kredyty i po�yczki, o ile inne �ródła oka�� si� niewystarczaj�ce a Rada Gminy wyrazi odr�bnymi uchwałami zgod� na tak� 

form� finansowania. 
 

4. Po�rednim �ródłem finansowania lub refinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej b�d�: 
  a) opłaty pobierane przez gmin� od wła�cicieli nieruchomo�ci na podstawie § 22 niniejszej Uchwały, 
  b) opłaty adiacenckie wnoszone przez wła�cicieli nieruchomo�ci po stworzeniu przez gmin� warunków do korzystania z 

urz�dze� infrastruktury technicznej, w tym dróg i ich wyposa�enia. 
 

5. Stawki procentowe opłat adiacenckich, o których mowa w punkcie 4, ustala� b�dzie odr�bnymi uchwałami Rada 
Miejska, stosownie do sytuacji bud�etowej Gminy. 
 

6. Jako inwestycje pierwszoplanowe traktowane b�d� zadania zwi�zane z realizacj� sieci wodoci�gowej i kanalizacji 
sanitarnej. Inwestycje te b�d� realizowane sukcesywnie, odpowiednio do popytu na inwestycje prywatne oraz do 
uwarunkowa� technicznych i mo�liwo�ci finansowych Gminy. 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXXIII/216/2009 
Rady Miejskiej w Suszu 
z dnia 3 wrze�nia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodno �ci planu miejscowego z ustaleniami studium. 

 
Rada Miejska w Suszu działaj�c w oparciu o 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 ze zmianami): 
 
Stwierdza zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Susz, obejmuj�cego cz��ci 

obr�bów 1, 3, 4, i 5 z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz,  
uchwalonego uchwał� Nr XVI/153/2000 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 czerwca 2000 r. 


