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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XII/72/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
Działaj>c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada Miejska w Korszach po stwierdzeniu, ic miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, obejmuj>cych miejscowoWć Dubliny z ustaleniami nie 
narusza ustaleM „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Korsze” uchwalonego 
uchwał> nr XXX/182/2005 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 kwietnia 2005 r. 

Zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego wynikaj>cymi ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Korsze” miejscowoWć Dubliny zaliczona jest do mniejszych oWrodków 
osadniczych wyrócnionych jako posiadaj>ce pewien potencjał rozwojowy. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XII/72/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z póan. zm.) Rada Miejska w Korszach podejmuje nastCpuj>ce rozstrzygniCcia: 
 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomoWci, której 
dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoWci, której dotyczy uwaga 

TreWć uwagi 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej 

uwaga 
uwzglCdniona 

uwaga nie 
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 

1. 
dz. nr 2/25, obrCb 

Dubliny 

Teren oznaczony symbolem MN1 - 
teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej istniej>cej, 

Uwaga WyodrCbnienie z terenu 
MN1 minimum jednej działki 

budowlanej. 

Uwaga 
uwzglCdniona 

 

 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XII/72/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy zwi>zanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, 
obejmuj>cych miejscowoWć Dubliny. 

W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póan. zm.) stwierdza siC, ce w granicach opracowania planu gmina realizuje zadania własne zwi>zane z budow> 
sieci i urz>dzeM technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodC oraz odprowadzenia Wcieków. 

Realizacja w/w inwestycji ujCta bCdzie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
 
 

2456 

UCHWAŁA Nr XII/73/2011 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, 

obejmuj>cych miejscowoWć Gudniki. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 
2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2003 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2004 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 
2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218 z 2007 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241 z 2009 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, 

Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2010 r., art. 21, 
poz. 113 z 2011 r.) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2004 r., Dz. U. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. Nr 127, 
poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2008 r., Dz. U. 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 2010 r., 
Nr 32, poz. 159 z 2011 r.) zgodnie ze studium 
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uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Korsze uchwalonym 
uchwał> Nr XXX/182/2005 Rady Miejskiej w Korszach - 
Rada Miejska w Korszach uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu połoconego w czCWci 
miejscowoWci Gudniki, gmina Korsze, zwany w dalszej 
czCWci planem. Granice terenu objCtego planem jak w 
zał>czniku Nr 1 niniejszej uchwały. 

 
2. Uchwalany plan składa siC z nastCpuj>cych 

elementów opublikowanych w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego: 
  1) tekstu planu, stanowi>cego treWć niniejszej uchwały, 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cego integraln> 

czCWć niniejszej uchwały - jako zał>cznik graficzny 
Nr 1, 

  3) stwierdzenia zgodnoWci niniejszego planu ze Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Korsze, stanowi>cego 
zał>cznik Nr 2 niniejszej uchwały, 

  4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, 
stanowi>cych zał>cznik Nr 3 niniejszej uchwały, 

  5) rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasad 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
stanowi>ce zał>cznik. 

 
Rozdział 1. 

 
§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okreWla uchwała 

Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 
1 czerwca 2007 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, 
obejmuj>cych miejscowoWć Gudniki. Celem regulacji 
zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu 
oraz sposobu jego zagospodarowania. 

 
2. Rysunek planu sporz>dzony na mapie zasadniczej 

w zapisie numerycznym w skali 1:1000 stanowi zał>cznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. Rysunek planu obowi>zuje w 
nastCpuj>cym zakresie jego ustaleMŚ 
  1) granic planu, 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
  3) oznaczeM terenów o okreWlonym przeznaczeniu. 
 

3. WyjaWnienie wacniejszych pojCć ucytych w treWci 
niniejszej uchwałyŚ 
  a) usługi nieuci>cliwe - rozumie siC przez to usługi 

niezwi>zane z przedsiCwziCciami mog>cymi znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko (nie wymagaj>ce 
sporz>dzenia raportu oddziaływania przedsiCwziCcia 
na Wrodowisko), lub których uci>cliwoWć nie wykracza 
poza obszar własnej działki za wyj>tkiem obiektów 
obsługi infrastruktury technicznej miasta, 

  b) adaptacja zabudowy - oznacza zachowanie stanu 
istniej>cego zabudowy, dopuszcza siC jej przebudowC, 
rozbudowC i nadbudowC przy spełnieniu warunków 
wynikaj>cych z przeznaczenia terenu, zasad 
zabudowy i zagospodarowania, okreWlonych w 
ustaleniach niniejszej uchwały, 

  c) powierzchnia biologicznie czynna - oznacza 
powierzchniC gruntu rodzimego oraz wodC 
powierzchniow> na terenie działki budowlanej w 
rozumieniu przepisów Rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

  d) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia, poza 
któr> nie mocna sytuować budynków, 

  e) wysokoWć zabudowy - iloWć kondygnacji nadziemnych 
lub wysokoWć do kalenicy dachu b>da gzymsu dachu 
płaskiego nad poziom terenu. 

  f) przestrzeM publiczna - nalecy przez to rozumieć 
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkaMców, poprawy jakoWci ich cycia i 
sprzyjaj>cy nawi>zywaniu kontaktów społecznych ze 
wzglCdu na jego połocenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne, okreWlony w studium uwarunkowaM i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 
Rozdział 2. 

Przepisy ogólne dotycz>ce terenu objCtego planem 
 

§ 3. Ustala siC nastCpuj>ce podstawowe 
przeznaczenie terenów. MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, RM-tereny zabudowy 
zagrodowej, U - tereny usługowe, US - tereny usług sportu 
i rekreacji, R - tereny rolne, ZC - cmentarz zabytkowy,          
ZI- tereny zieleni izolacyjnej, ZN - tereny zieleni naturalnej, 
WS - terenu wód powierzchniowych, H - stacja 
uzdatniania wody, KD - tereny dróg publicznych,               
KDW - tereny dróg wewnCtrznych. 

 
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
1. W granicach objCtych planem zasady ochrony ładu 

przestrzennego okreWlone s> ustaleniami dotycz>cymiŚ 
  1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów 

zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie 
czynnej działek, 

  2) linii zabudowy, wysokoWci zabudowy oraz sposobu 
kształtowania dachów, 

  3) przeznaczenia wydzielonych działek oraz ich 
podziałów, 

  4) sposobu zagospodarowania i wykorzystywania 
terenów przeznaczonych na komunikacjC. 

 
2. W granicach planu wprowadza siC zakaz 

lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w 
rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, za wyj>tkiem 
zaplecza budów, 

 
3. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz 

elektroenergetyczne niskiego i Wredniego napiCcia nalecy 
układać doziemnie. 

 
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 
1. W granicach opracowania planu do rejestru 

zabytków wpisane s>Ś 
- cmentarz ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, Nr 

karty gminnej ewidencji zabytków 73, 
- kaplica cmentarna w zespole cmentarza 

ewangelickiego, dawnego, Nr karty gminnej ewidencji 
zabytków 74, 

- koWciół gotycki, ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, 
filialny p.w. Ww. Andrzeja Boboli, Nr karty gminnej 
ewidencji zabytków 70. Dla w/w obiektów istnieje 
koniecznoWć uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace prowadzone w 
zabytkach wpisanych do rejestru i w ich otoczeniu oraz 
w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie 
z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki 
nad zabytkami. Ponadto na liWcie obiektów 
historycznych znajduj>cych siC w gminnej ewidencji 
zabytków znajduj> siC takie obiekty, jak: 
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- pomniki ku czci poległych w czasie I wojny Wwiatowej, 
Nr karty gminnej ewidencji zabytków 71, 

- rz>dcówka w zespole dworsko - folwarcznym, obecnie 
budynek mieszkalny, Nr karty gminnej ewidencji 
zabytków 72, 

- budynek gospodarczy, Nr karty gminnej ewidencji 
zabytków 384, 

- dom drócnika, obecnie budynek mieszkalny, Nr karty 
gminnej ewidencji zabytków 385. Dla w/w obiektów, w 
przypadku koniecznoWci uzyskania pozwolenia na 
budowC, istnieje koniecznoWć uzgodnienia z WKZ 
inwestycji budowlanych w odniesieniu do zabytków 
objCtych ochron> konserwatorsk> na podstawie 
zapisów mpzp (wojewódzka i gminna ewidencja 
zabytków oraz strefy ochrony konserwatorskiej), ale 
nie objCtych wpisem do rejestru zabytków, zgodnie z 
art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Budowlane, zaW w 
przypadku zgłoszenia robót budowlanych - posiadania 
pozytywnej opinii WKZ. 

 
2. W granicach opracowania planu obowi>zuj> 

nastCpuj>ce ustalenia: 
- zakazuje siC wyburzania, nadbudowy, przebudowy, 

rozbudowy obiektów historycznych (zmian formy 
dachów i rodzaju pokrycia dachowego, zmian w 
obrCbie elewacji nie wynikaj>cych z ustaleM zdobytych 
na podstawie odrCbnych wytycznych 
konserwatorskich), 

- obowi>zuje pełna ochrona zachowanej zabytkowej 
struktury ruralistyczno - architektonicznej (ochrona 
historycznego układu ulic/traktów i placów, 
historycznych, podziałów parcelacyjnych, 
historycznego sposobu zabudowy działek), 

- obowi>zuje pełna ochrona obiektów historycznych. 
Ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia dachów, 
artykulacja i wykoMczenie elewacji (w tym stolarki 
otworowej jako jednego z elementów wykoMczenia), 

- zakazuje siC realizacji inwestycji budowlanych i działaM 
mog>cych wpłyn>ć na zmianC wygl>du zastanego 
krajobrazu kulturowego, 

- obowi>zuje pełna ochrona zabytkowej zieleni w 
postaci alei przydrocnych, zieleni zorganizowanej na 
cmentarzach i terenach przykoWcielnych, 

- zakazuje siC wycinki drzew alei przydrocnych, zieleni 
zorganizowanej na cmentarzach i terenach 
przykoWcielnych, bez uzgodnienia z WKZ, 

- w przypadku nowej zabudowy obowi>zuje zasada 
dostosowania do historycznej linii zabudowy oraz do 
istniej>cych obiektów historycznych pod wzglCdem 
gabarytów, wysokoWci, formy architektonicznej, 
kształtu dachu (w tym kierunku kalenicy, spadku połaci 
dachowych), materiałów budowlanych (dachówka 
ceramiczna, cegła, kamieM, tynki o tradycyjnej 
fakturze, drewno), 

- w przypadku nowej zabudowy obowi>zuje zasada 
ochrony ekspozycji historycznej zabudowy i 
poszczególnych budynków historycznych. 

 
3. W obrCbie cmentarza przykoWcielnego oraz 

dawnego cmentarza ewangelickiego wyznacza siC strefC 
ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne 
prowadzone na ich obszarze nalecy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym na podstawie odrCbnego 
pozwolenia WKZ. 

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
 
1. Ustala siC dopuszczalne poziomy hałasu, 

przyjmuj>c odpowiednio Rozporz>dzenie Ministra 

Ochrony Vrodowiska, w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Wrodowisku - dla obszaru 
oznaczonego symbolem MN, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a dla obszaru 
oznaczonego symbolem US, jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych poza miastem. 
 

2. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania 
now> zabudow> ustala siC minimalny dopuszczalny 
procent powierzchni czynnej biologicznie, okreWlony 
indywidualnie dla poszczególnych terenów. 

 
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej. 
 
1. W granicach planu kacda z wyznaczanych działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudowC musi mieć 
zapewnion> mocliwoWć przył>czenia do zewnCtrznych 
sieci technicznego uzbrojenia w zakresie instalacji: 
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej. 

 
2. Ustalonymi w planie lokalizacjami w/w sieci i 

urz>dzeM s> pasy terenu w liniach rozgraniczaj>cych dróg. 
 
3. Przebieg sieci, lokalizacja urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i ich eksploatacja na podstawie warunków 
dysponentów sieci - pozostaje do uWciWlenia w projekcie 
budowlanym. 

 
4. Zaopatrzenie w wodC Zaopatrzenie w wodC 

przewiduje siC z istniej>cej sieci wodoci>gowej na 
podstawie warunków okreWlonych przez dysponenta sieci. 

 
5. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, gromadzenie 

odpadów: 
  1) Odprowadzenie Wcieków sanitarnych z istniej>cej i 

projektowanej zabudowy przewiduje siC do 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z 
mocliwoWci> odprowadzenia Wcieków do Wandajm, na 
podstawie warunków okreWlonych przez dysponenta 
sieci. Do czasu budowy kanalizacji dopuszcza siC 
budowC atestowanych zbiorników bezodpływowych. 

  2) Odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowe. 
  3) Zagospodarowanie odpadów stałych - gromadzenie w 

pojemnikach na poszczególnych działkach i 
zorganizowany wywóz na składowisko odpadów. 

 
6. Zaopatrzenie w energiC elektryczn> i sieci 

telekomunikacyjne Zaopatrzenie w energiC elektryczn> i 
telekomunikacjC nalecy wykonać za pomoc> kabli 
doziemnych prowadzonych w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej>cymi urz>dzeniami nalecy je przebudować i 
dostosować do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Na terenie dopuszcza 
siC lokalizacjC stacji transformatorowych. 

 
7. Zaopatrzenie w gaz: na zasadach okreWlonych 

przez dysponenta sieci. 
 
8. Zaopatrzenie w ciepło Zaopatrzenie w ciepło 

projektowanej zabudowy realizować indywidualnie. 
 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. W granicach opracowania planu 
za tereny przestrzeni publicznej, uznaje siC teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem US. 
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§ 9. Zasady dotycz>ce lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Zakazy zabudowy, o których mowa w 
ustaleniach niniejszego planu, nie obowi>zuj> w stosunku 
do inwestycji celu publicznego w przypadku, gdy 
lokalizacja tych inwestycji jest zgodna z przepisami 
odrCbnymi. 

Rozdział 3. 
 

§ 10. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów 
w granicach opracowania - karty terenów. 

 
1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN1, MN5, MN9, MN10, MN12, MN13 
 
 Symbol terenu MN1, MN5, MN9, MN10, MN12, MN13 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dopuszcza siC funkcjC usługow> do 30 % 
powierzchni ucytkowej budynku.  
 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu  
 

 
a) Zabudowa istniej>ca adaptowana.  
b) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala siC 
na lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
oraz jednego budynku gospodarczego, garacu 
lub pomieszczenia gospodarczo-garacowego.  
c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % 
powierzchni działki.  
d) Nieprzekraczalna linia zabudowy nie mniej nic 
6 m od linii rozgraniczaj>cej drogi KD1, KD2, 
KDW1, KDW2.  
 
Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: 
e) WysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe. 
WysokoWć kalenicy nie wycej nic 10 m ponad 
Wredni poziom terenu mierzonego na długoWci 
budynku.  
f) Dachy budynków kształtować jako  
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci od 35˚ do 
50˚. Dachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym.  
g) Kalenice zabudowy kształtować równolegle do 
drogi.  
 
Wytyczne dotycz>ce budynków gospodarczychŚ 
h) WysokoWć zabudowy gospodarczej jedna 
kondygnacja nadziemna z poddaszem 
ucytkowym.  
i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie moce 
przekroczyć 50 % powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego.  
j) Kalenice zabudowy kształtować równolegle do 
drogi.  

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

 
4.  
 

 
Zasady podziału 
nieruchomoWci 

 
a) Adaptuje siC istniej>ce podziały nieruchomoWci.  
b) Nowe podziały, jeceli nie okreWla tego rysunek 
planu, równoległe b>da prostopadłe do 
istniej>cego układu komunikacyjnego.  
c) Minimalna powierzchnia nowo projektowanych 
działek 1000 m2.  
 

 
5. 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego  
 

 
a) Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN12 znajduje siC budynek 
gospodarczy, oznaczony w gminnej ewidencji 
zabytków numerem 384 oraz na terenie MN9 
znajduje siC dom drócnika, obecnie budynek 
mieszkalny, oznaczony w gminnej ewidencji 
zabytków numerem 385.  

b) Ustalenia zawarte w § 5.  
 

 
7. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a) Obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolem: KD1, KD2, KDW1, 
KDW2.  
b) Miejsca parkingowe zapewnić w ramach 
poszczególnych działek budowlanych w iloWci 
min. 2 stanowisk.  
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  
 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
9.  
 

 
Ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu do czasu 
realizacji planu  
 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC istniej>ce 
ucytkowanie terenu.  
 

 
2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN2, MN4, MN6, MN7, MN8, MN11 
 
 Symbol terenu na rysunku planu MN2, MN4, MN6, MN7, MN8, 

MN11 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dopuszcza siC funkcjC usługow> do 30 % 
powierzchni ucytkowej budynku.  
 

 
2.  
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy  
i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Na wyznaczonej działce zezwala siCŚ na 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego oraz 
jednego gospodarczego, garacu lub budynku 
gospodarczo - garacowego.  
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 40 %.  
c) Nieprzekraczalna linia zabudowy nie mniej nic 6 
m od linii rozgraniczaj>cej drogi KD1, KD2, KDW1.  
 
Wytyczne dotycz>ce budynków mieszkalnychŚ 
d) WysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze ucytkowe. 
WysokoWć kalenicy nie wycej nic 10 m ponad 
Wredni poziom terenu mierzonego na długoWci 
budynku.  
e) Dachy budynków kształtować jako  
dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci od 35˚ do 
50˚. Dachy kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym.  
f) Kalenice zabudowy kształtować równolegle do 
drogi.  
g) W nowo wznoszonych budynkach zaleca siC 
tradycyjne rozwi>zania materiałowe - cegła 
(tynkowana), kamieM, drewno.  
 
Wytyczne dotycz>ce budynków gospodarczychŚ 
h) WysokoWć budynku gospodarczego, garacu lub 
budynku gospodarczo - garacowego jedna 
kondygnacja nadziemna (dachy dwuspadowe, 
poddasze nieucytkowe).  
i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i 
garacowej nie moce przekraczać 30 % 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.  
j) Kalenice kształtować równolegle do dróg.  
 

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

 
4.  
 

 
Zasady podziału 
nieruchomoWci 

 
Podziały na działki budowlane okreWla rysunek 
planu z tolerancj> przebiegu granic ± 4m.  
 

 
5.  
 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 
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6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 5. 

 
7.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a) Dojazdy z dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolemKD1,KD2,KDW1.  
b) Miejsca parkingowe zapewnić w ramach 
poszczególnych działek budowlanych w iloWci min. 
2 stanowisk.  
 

 
8.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  
 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
9.  
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC istniej>ce 
ucytkowanie terenu z zastrzeceniem ustaleM § 4 
ust.2.  
 

 
3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN3 
 
 Symbol terenu na rysunku planuMN3 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
 

 
2.  
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Zabudowa istniej>ca adaptowana.  
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 40 %.  
 

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

 
4.  
 

 
Zasady podziału 
nieruchomoWci 

 
Istniej>cy podział adaptowany.  
 

 
5. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
a) Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN3 znajduje siC rz>dcówka w 
zespole dworsko - folwarcznym, obecnie 
budynek mieszkalny, oznaczona w gminnej 
ewidencji zabytków numerem 72.  
b) Ustalenia zawarte w § 5.  
 

 
6.  
 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
7.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Dojazdy z dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolemKD2.  
 

 
8.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
9.  
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC 
istniej>ce ucytkowanie terenu.  
 

 
4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem RM1, RM2, RM3, RM4 
 
 Symbol terenu RM1, RM2, RM3, RM4 
 
1.  
 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren zabudowy zagrodowej - mieszkaniowej, 
jednorodzinnej wraz z obiektami gospodarczymi 
słuc>cymi rolniczemu ucytkowaniu gruntów. 

Dopuszcza siC funkcje usługowe nieuci>cliwe i 
agroturystyczne.  
 

 
2.  
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
a) Zabudowa istniej>ca adaptowana. 
Rozbudowa mieszkalnych budynków istniej>cych 
dopuszczalna jedynie od strony niewidocznej z 
drogi.  
b) Nieprzekraczalna linia zabudowy nie mniej nic 
8 m od linii rozgraniczaj>cej drogi.  
c) Na wyznaczonej działce zezwala siC na 
budowC jednego budynku mieszkalnego oraz 
zabudowC gospodarcz>.  
d) Powierzchnia biologicznie czynna działki 
minimum 50 %.  
e) WysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze ucytkowe. 
WysokoWć kalenicy nie wycej nic 10 m ponad 
Wredni poziom terenu mierzonego na długoWci 
budynku.  
f) Dachy nowych budynków kształtować jako 
dwuspadowe o jednakowym nachyleniu połaci 
35-50º kryte dachówk> ceramiczn> w kolorze 
czerwonym.  
g) Kalenica wzdłuc drogi.  
h) W nowo wznoszonych budynkach zaleca siC 
tradycyjne rozwi>zania materiałowe - cegła 
(tynkowana), kamieM, drewno.  
 

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

 
4.  
 

 
Zasady podziału 
nieruchomoWci 

 
a) Adaptuje siC istniej>ce podziały 
nieruchomoWci.  
b) Nowe podziały, jeceli nie okreWla tego rysunek 
planu, równoległe do istniej>cych podziałów b>da 
prostopadłe do dróg przyległych.  
c) SzerokoWć działek wyznaczanych dla celów 
budowlanych, mierzona wzdłuc drogi, nie 
mniejsza nic 30 m.  
 

 
5.  
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
6.  
 
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 5. 

 
7.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KD1, KD2, KDW1.  
 

 
8.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Ustalenia zawarte w § 7.  
 
 

 
9.  
 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC 
istniej>ce ucytkowanie terenu z zastrzeceniem 
ustaleM § 4 ust.2.  
 

 
5. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 
 
 Symbol terenu U 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/  

 
Istniej>cy koWciół.  
 

2. Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

Istniej>cy koWciół do zachowania. 

 
3. 

 
Zasady 
kształtowania ładu 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 
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przestrzennego  
 

 
4. 

 
Zasady podziału 
nieruchomoWci 

 
Adaptuje siC istniej>ce podziały nieruchomoWci.  
 

 
5. 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
6. 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
a) Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U znajduje siC koWciół gotycki, 
ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, filialny 
p.w. Ww. Andrzeja Boboli (numer i data wpisu do 
rejestru zabytkówŚ A-36 (G/3) z 28.06.1950 roku), 
oznaczony na rysunku planu numerem 70.  
b) Ustalenia zawarte w § 5.  
 

 
7. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Ustalenia zawarte w § 7. Obsługa komunikacyjna 
z drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolami:KD1,KDW1.  
 

 
8. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  
 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
9. 

 
Ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu do czasu 
realizacji planu  
 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC istniej>ce 
ucytkowanie terenu.  
 

 
6. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem US 
 
  

Symbol terenu US 
 

 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Tereny usług sportu i rekreacji. Przeznaczeniem 
terenu jest urz>dzenie boisk sportowych.  
 

 
2.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
W granicach lokalizacji nalecy zabezpieczyć 
odpowiedni> iloWć miejsc postojowych dla 
projektowanej funkcji. 

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 4. 

 
4.  
 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego  
 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
5.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
a) Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 
oznaczonej na rysunku planu 
symbolemKD1,KDW1,KDW2.  
b) Miejsca parkingowe zapewnić w granicach 
działki.  
 

 
6.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
7.  
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC istniej>ce 
ucytkowanie terenu z zastrzeceniem ustaleM § 4 
ust. 2.  
 

 
7. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem R1, R2, R3, R4, R5 
 
 Symbol terenu R1, R2, R3, R4, R5 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren rolny.  
 

 
2.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Adaptacja istniej>cego ucytkowania. 

 
3.  
 
 
 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego, 
ochrony Wrodowiska i 
krajobrazu i 
dziedzictwa 
kulturowego  
 
 

 
Adaptacja istniej>cego ucytkowania bez prawa 
zabudowy.  
 
 

 
4. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

 
Dojazdy z dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD1, KD2, KDW1.  
 

 
8. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZC 
 
 Symbol terenu ZC 
 
1.  
 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren cmentarza wraz z kaplic> cmentarn>. 

 
2.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu  
 

 
Istniej>cy cmentarz wraz z kaplic> do 
zachowania. 

 
3.  
 
 
 
 

 
Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego, 
ochrony Wrodowiska i 
krajobrazu i 
dziedzictwa 
kulturowego  
 
 

 
Cmentarz wraz z kaplic>, zieleM wysoka i groby 
do zachowania. Gospodarka wynikaj>ca z 
przepisów odrCbnych, dotycz>cych ochrony 
dóbr kultury i cmentarzy. 

 
4.  
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
a) Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZC znajduje siC cmentarz 
ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki (numer i 
data wpisu do rejestru zabytkówŚ A-3847 z 
7.10.1987 roku), oznaczony na rysunku planu 
numerem 73 oraz kaplica cmentarna rodziny 
von der Gröben w zespole cmentarza 
ewangelickiego, dawnego (numer i data wpisu 
do rejestru zabytkówŚ A-2488 z 7.02.1991 roku), 
oznaczona na rysunku planu numerem 74.  
b) Ustalenia zawarte w § 5.  
 

 
5. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

 
Dojazd od drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD1, KD2.  
 

 
6.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  
 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 
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9. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZI1 
 
 Symbol terenu ZI1 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren zieleni urz>dzonej, nieurz>dzonej lub 
upraw rolniczych słuc>cy utworzeniu strefy 
krajobrazowej wokół istniej>cego koWcioła.  

 
2.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych. Zakazuje siC wycinkC istniej>cego 
drzewostanu oraz zieleni zorganizowanej wokół 
koWcioła.  
 

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Teren stanowi strefC krajobrazow> wokół 
zabytkowego koWcioła, obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 4.  

 
4.  
 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
5.  
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
a) Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZI1 znajduje siC pomnik ku czci 
poległych w czasie I wojny Wwiatowej, oznaczony 
w gminnej ewidencji zabytków numerem 71.  
b) Ustalenia zawarte w § 5.  

 
6.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Dojazd od drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD1, KDW1.  
 

 
7.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
8.  
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC 
istniej>ce ucytkowanie terenu.  
 

 
10. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZI2 
 
 Symbol terenu ZI2 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Teren zieleni urz>dzonej, nieurz>dzonej lub 
upraw rolniczych słuc>cy utworzeniu strefy 
krajobrazowej wokół istniej>cej stacji 
uzdatniania wody.  

 
2.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu  

 
Obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych. 

 
3.  
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego  

 
Teren stanowi strefC izolacyjn>. 

 
4.  
 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
5.  
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 5. 

 
6.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Dojazd od drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD2, KDW1.  
 

 
7.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  
 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
8.  
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC 
istniej>ce ucytkowanie terenu z 
zastrzeceniem ustaleM § 4 ust. 2.  
 

 
11. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZN 
 
 Symbol terenu ZN 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/  

 
Teren zieleni naturalnej mocliwie swobodnie 
kształtowanej. 

 
2.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu  

 
Obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych. 

 
3.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
Teren stanowi strefC izolacyjn> cmentarza. 

 
4.  
 
 

 
Zasady ochrony 
Wrodowiska i 
krajobrazu 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 6. 

 
5.  
 

 
Zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

 
Ustalenia zawarte w § 5. 

 
6.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Dojazd od drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD1, KD2.  
 

 
7.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
Ustalenia zawarte w § 7. 

 
8.  
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu dopuszcza siC 
istniej>ce ucytkowanie terenu z 
zastrzeceniem ustaleM § 4 ust.2.  
 

 
12. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD1 
 
 Symbol terenu KD1 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/ 

 
Droga wojewódzka nr 590 klasy „Z”.  
 

 
2. 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Droga o nawierzchni utwardzonej, 
jednojezdniowa. SzerokoWć drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych 20 m. Chodniki jedno lub 
dwustronne przygotowane zalecnie od lokalnych 
potrzeb.  

 
3. 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie rozgraniczaj>ce 
dróg.  
 

 
4. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Droga obsługuje poprzez przyległe działki 
poprzez wjazdy bramowe.  
 

 
5. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
W pasie rozgraniczaj>cym dróg prowadzone 
sieci infrastruktury technicznej - ustalenia § 7.  
 

 
6. 

 
Ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu do czasu 
realizacji planu  

 
Do czasu realizacji planu adaptacja stanu 
istniej>cego zagospodarowania. 
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13. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 
KD2 
 
 Symbol terenu KD2 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/  

 
Droga publiczna klasy „D” (gminna). 

 
2.  
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, 
pozwalaj>cej na wsi>kanie wód opadowych. 
SzerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych - 
10 m. W projekcie budowlanym drogi 
uwzglCdnić istniej>ce urz>dzenia melioracji 
szczegółowych.  

 
3.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie 
rozgraniczaj>ce drogi oraz linie zabudowy. 

 
4. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Droga obsługuje przyległe działki poprzez 
wjazdy bramowe.  
 

 
5.  
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
W pasie rozgraniczaj>cym drogi dopuszcza siC 
prowadzone sieci infrastruktury technicznej.  
 

 
6.  
 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu adaptacja stanu 
istniej>cego zagospodarowania. 

 
14. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

KDW1 
 
 Symbol terenu KDW1 
 
1. 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/  

 
Droga wewnCtrzna. 

 
2.  
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

 
Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, 
pozwalaj>cej na wsi>kanie wód opadowych. 
SzerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych  
- 10 m. W projekcie budowlanym drogi 
uwzglCdnić istniej>ce urz>dzenia melioracji 
szczegółowych.  

 
3.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie rozgraniczaj>ce 
drogi oraz linie zabudowy. 

 
4. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
komunikacji 

 
Droga obsługuje przyległe działki poprzez wjazdy 
bramowe i siCgacze zakoMczone placami 
manewrowymi.  
 

 
5.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

 
W pasie rozgraniczaj>cym drogi dopuszcza siC 
prowadzone sieci infrastruktury technicznej. 

 
6.  
 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu ucytkowanie jako droga 
gruntowa. 

 
15. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu 

KDW2 
 
 Symbol terenu KDW2 
 
1 

 
Przeznaczenie 
terenu /funkcja/  

 
Droga wewnCtrzna. 

 
2.  
 

 
Zasady 
kształtowania 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 
 

 
Droga jednojezdniowa. Droga docelowo o 
nawierzchni utwardzonej, pozwalaj>cej na 
wsi>kanie wód opadowych. SzerokoWć pasa 
drogowego w liniach rozgraniczaj>cych 8,0 m.  
 

 
3.  
 
 

 
Zasady 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
OkreWlone na rysunku planu linie rozgraniczaj>ce 
drogi oraz linie zabudowy. 

 
4. 

 
Zasady obsługi w 
zakresie komunikacji 

 
Droga obsługuje przyległe działki poprzez wjazdy 
bramowe i siCgacze zakoMczone placami 
manewrowymi.  

 
5.  
 
 

 
Zasady obsługi w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej  

 
W pasie rozgraniczaj>cym drogi dopuszcza siC 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.  

 
6.  
 
 

 
Tymczasowe 
ucytkowanie i 
zagospodarowanie 
terenu 

 
Do czasu realizacji planu ucytkowanie jako droga 
gruntowa. 

 
§ 11. Zadania dla realizacji celów publicznych. 
 
1. W rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przewiduje siC budowC zewnCtrznych sieci i urz>dzeM 
technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w 
wodC oraz odprowadzenia Wcieków sanitarnych do granic 
terenu objCtego planem. 

 
2. Udział Gminy Korsze w finansowaniu w/w zadaM 

bCdzie okreWlony właWciwymi uchwałami w wieloletnich 
planach inwestycyjnych w trybie przepisów o finansach 
publicznych, stosownie do mocliwoWci budcetowych 
gminy. 

 
§ 12. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych. 
 
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala siC ponicsze wysokoWci stawek 
procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci zwi>zanych z uchwaleniem 
niniejszego planu: 
 
Oznaczenie przeznaczenia terenu WysokoWć procentowa stawki 

MN 20  % 
RM 20  % 
U 20  % 

US 20  % 
R 1  % 

ZC 1  % 
ZI 1  % 
ZN 1  % 
WS nie ma zastosowania 
H 1 % 

KD 10 % 
KDW 10 % 

 
§ 13. Postanowienia koMcowe. 
 
1. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Korsz. 
 
2. Burmistrz Korsz przechowuje i udostCpnia do 

wgl>du plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne 
wypisy i wyrysy. 

 
3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeM oraz publikacji na stronie internetowej 
BIP UrzCdu Miejskiego w Korszach. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Antoni Romanowski
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/73/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XII/73/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
Działaj>c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada Miejska w Korszach po stwierdzeniu, ic miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, obejmuj>cych miejscowoWć Gudniki nie narusza ustaleM 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Korsze” uchwalonego uchwał>      Nr 
XXX/182/2005 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 kwietnia 2005 r. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania 
przestrzennego wynikaj>cymi ze „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Korsze” miejscowoWć Gudniki zaliczona jest do oWrodków osadniczych z mocliwoWci> potencjalnego rozwoju. 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XII/73/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, obejmuj>cych miejscowoWć Gudniki w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, obejmuj>cych 
miejscowoWć Gudniki stwierdza siC, ce do wyłoconego projektu planu do publicznego wgl>du w ustawowym terminie nie 
wpłynCły cadne uwagi. 
 

Zał>cznik Nr 4 
do uchwały Nr XII/73/2011 
Rady Miejskiej w Korszach 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy zwi>zanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czCWci terenów gminy Korsze, 
obejmuj>cych miejscowoWć Gudniki. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z póan. zm.) stwierdza siC, ce w granicach opracowania planu gmina realizuje zadania własne zwi>zane z budow> 
sieci i urz>dzeM technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodC oraz odprowadzenia Wcieków. Realizacja 
w/w inwestycji ujCta bCdzie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr XI/38/11 

Rady Gminy Piecki 

z dnia 8 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie nadania statutu samorz>dowej instytucji kultury pod nazw>Ś Muzeum Regionalne 

im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (w organizacji). 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z 
dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 5, poz. 24 z póan. zm.) zgodnie z § 5 uchwały 
Nr VIII/27/11 Rady Gminy Piecki z dnia 1 czerwca 2011 r. 
w sprawie utworzenia samorz>dowej instytucji kultury pod 
nazw>Ś Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z 
Sapiehów w Pieckach (w organizacji), zm. uchwał> 
Nr X/36/11 z dnia 6 lipca 2011 r. Rada Gminy Piecki 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Nadaje siC w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego statut Muzeum Regionalnemu 
im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach 
(w organizacji), stanowi>cy zał>cznik do uchwały. 

 
2. Statut bCdzie obowi>zywał do czasu zakoMczenia 

procesu organizowania Muzeum. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Piecki. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy  
Andrzej Brodzik 

 

 


