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UCHWAŁA Nr XVIII/118/2008 

Rady Gminy W Płoskini 

z dnia 27 pa �dziernika 2008 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego cz ��ci obr �bu Tolkowiec Gm. Płoskini. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i 

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591; zm. 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 i 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 oraz z 2007, Nr 48, 
poz. 327) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. 2004 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 i Nr 225,  
poz. 1635) a tak�e uchwały Nr XXVI/141/06 Rady Gminy 
Płoskinia z dnia 26 pa�dziernika 2006 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia mpzp cz��ci obr�bu 
Tolkowiec oraz po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Płoskinia, Rada Gminy Płoskinia 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 1. Uchwala si� Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Cz��ci Obr�bu 
Tolkowiec Gm. Płoskinia granicach opracowania 
oznaczonych na rysunku planu – zał�czniku Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj� obszar znajduj�cy si� w 

granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu - 
zał�czniku nr 1 do uchwały. 
 

3. Integraln� cz��� niniejszej uchwały stanowi�: 
  a) zał�cznik Nr 1 - rysunek planu nr 1 w skali 1: 2000 

obejmuj�cy obszar planu okre�lony w uchwale i na 
rysunku; 

  b) zał�cznik Nr 2 – sposób rozpatrzenia uwag wniesiony 
do projektu planu; 

  c) zał�cznik Nr 3 – o sposobie realizacji i finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy. 

 
§ 2. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
 
1. Architektura regionalna – dom warmi�ski – rozumie 

si� przez to budynek murowany pokryty dachem 
dwuspadowym lub naczółkowym/półmasardowym o 
równomiernym nachyleniu dachu 40 - 45°, krytym 
dachówk� ceramiczn� (kalenica dachu ustawiona 
równolegle do dłu�szego boku o charakterystycznym 
symetrycznym układzie okien, z wyra�nie zaznaczon� 
fasad� zwie�czon� regularnym gzymsem. Wej�cie do 
budynku cz�sto o ozdobnym portalu uwie�czonym 
tympanonem lub przez bogato zdobiony ganek. 
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2. Działalno�ci gospodarczej – nale�y przez to 
rozumie� szeroko poj�ty wachlarz usług, wytwórczo�ci, 
produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej. 
 

3. Działce budowlanej – rozumie si� przez to 
nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi publicznej 
oraz wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj�ce z odr�bnych przepisów. 
 

4. Intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 
iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 
do powierzchni działki budowlanej, liczonych w m². 
 

5. Inwestycji celu publicznego - nale�y przez to 
rozumie� działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 
stanowi�ce realizacje celów, o których mowa w art. 6 
ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami. 
 

6. Ładzie przestrzennym - rozumie si� przez to takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijn� 
cało�� oraz uwzgl�dnia w uporz�dkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, �rodowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne. 
 

7. Modernizacji – w zakresie poj�ciowym „ 
modernizacja” mie�ci si� remont, rozbudowa nadbudowa i 
przebudowa istniej�cego obiektu. 
 

8. Nieustalonej linii rozgraniczaj�cej tereny o tym 
samym sposobie u�ytkowania – nale�y przez to rozumie�, 
�e dopuszczalna jest korekta linii podziału wewn�trznego 
terenu, je�eli wynika to z konkretnych potrzeb 
zagospodarowania działki oraz nie zmieni w zasadniczy 
sposób ustalonego podziału, tzn. zostanie zachowany 
zasadniczy kierunek podziału terenu pokazany na rysunku 
planu i jego dost�pno�� do drogi, natomiast szeroko�� 
działek mo�e by� ró�na w tym niejednorodna. 
 

9. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to lini� 
zabudowy, której nie mo�na przekroczy�, a która okre�la 
teren pod zabudow� wewn�trz działki. 
 

10. Obiekcie - nale�y przez to rozumie� jednostk� 
gospodarcz� lub zespół jednostek stanowi�cy cało�� 
zainwestowania i zagospodarowania jednej działki 
budowlanej. 
 

11. Obowi�zuj�cej linii rozgraniczaj�cej tereny o 
ró�nym sposobie u�ytkowania – nale�y przez to rozumie� 
granic� nieprzekraczaln� dla terenów, których 
przeznaczenie jest inne ni� na terenie s�siednim. 

 
12. Ograniczeniu uci��liwo�ci – oznacza to, �e zasi�g 

uci��liwo�ci dla �rodowiska b�d�cy skutkiem prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej musi by� bezwzgl�dnie 
ograniczony do granic własno�ci obszaru, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj�ce si� w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by� 
wyposa�one w techniczne �rodki ochrony przed tymi 
uci��liwo�ciami. 
 

13. Ogrzewanie eta�owe - nale�y przez to rozumie� 
indywidualne ogrzewanie z jednego �ródła ciepła 
mieszkania lub budynku mieszkalnego, a tak�e budynków 
gospodarczych w ramach pojedynczej działki. 
 

14. Powierzchni biologicznie czynnej – rozumie si� 
przez to cz��� działki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w gł�b gruntu, na nim oraz nad nim; nie 
stanowi�ca nawierzchni dojazdów i doj�� pieszych, 
pokryta trwał� ro�linno�ci� lub u�ytkowana rolniczo. 
Typow� powierzchni� biologicznie czynn� stanowi� tereny 
zieleni towarzysz�ce zabudowie, w tym ogrody, sady, 
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne 
powierzchniowe, uprawy rolne. Nie uznaje si� za 
powierzchni� biologicznie czynn�: zieleni projektowanej 
na dachach i �cianach budynków oraz budowli 
naziemnych i podziemnych, nawierzchni �wirowych, 
grysowych i a�urowych. 
 

15. Produkcji rolnej – rozumie si� przez to upraw� roli, 
wykorzystanie ł�k i pastwisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem, przechowalnictwo, przetwórstwo rolne 
oraz handel oparty o płody rolne, a tak�e hodowla 
zwierz�t. 
 

16. Przepisach szczególnych – nale�y przez to 
rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj�ce z 
prawomocnych decyzji administracyjnych. 
 

17. Rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 
stanowi�cy zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

18. Siedlisko rolnicze – rozumie si� przez to teren 
przeznaczony pod zabudow� zwi�zan� z indywidualn� 
produkcj� roln�. W ramach tej zabudowy znajduje si� 
budynek mieszkalny jednorodzinny (maksymalnie dla 2 
gospodarstw domowych), budynki inwentarskie: takie jak: 
stodoła, budynki gospodarcze, płyta na nawóz oraz zbiornik 
na gnojowic,. infrastruktura techniczna: (wodoci�g, sie� 
kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna lub studnia i 
szambo, droga wewn�trzna, podjazdy, mała architektura, sad 
i warzywnik. 
 

19. Terenie – rozumie si� przez to teren o okre�lonym 
w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi oraz oznaczony symbolem 
(literami lub literami i cyframi). 
 

19. Uci��liwo�ci – nale�y przez to rozumie� zespół 
negatywnych bod�ców (b�d�cych skutkiem okre�lonej 
działalno�ci) pogarszaj�cych warunki �ycia mieszka�ców 
poprzez obni�enie standardów �rodowiska przyrodniczego. 
 

20. Usługach – nale�y przez to rozumie� obiekty 
usługowe wolnostoj�ce lub wbudowane lokale usługowe, 
słu��ce funkcji usługowej w zakresie handlu detalicznego, 
gastronomii, administracji publicznej, rzemiosła, z 
wył�czeniem obsługi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, sprzeda�y paliw do pojazdów, handlu 
hurtowego, a tak�e usług wymagaj�cych bazy pojazdów 
mechanicznych. 
 

21. Ustalonej linii zabudowy - oznacza to obowi�zuj�c� 
frontow� lini� zabudowy obiektów mieszkalnych, usługowych 
oraz o funkcji mieszanej (nie dotyczy budynków 
gospodarczych); dopuszcza si� przesuni�cie przed lini� 
zabudowy, zgodnie z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 
schodów ganku zadaszenia lub innych drobnych elementów 
elewacji budynku. 
 

§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
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   1) ustalenie przeznaczenia terenów pod okre�lone funkcje. 
 
  2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego; 
 
  3) ustalenie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego; 
 
  4) ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
 
  5) ustalenie wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych; 
 
  6) ustalenie parametrów i wska�ników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wska�ników intensywno�ci zabudowy; 

 
  7) okre�lenie szczegółowych zasad i warunków scalania i 

podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym; 
 
  8) okre�lenie szczegółowych warunków zagospodarowania 

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

 
  9) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
 
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów; 
 
11) stawki procentowe, na podstawie, których ustala si� 

opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 
Wszystkie wy�ej wymienione punkty okre�lone s� w 
Rozdziale II, Ustalenia szczegółowe, zapisane w 
poszczególnych kartach terenu oznaczonych numerem i 
symbolem literowym, których oznaczenie odpowiada na 
rysunku planu. Na obszarze opracowania nie wyst�puj�: 
 
12) ustalenie granic i sposobów zagospodarowania 

terenów zagro�onych powodzi�; 
 
13) tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów 

odr�bnych oraz zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych. 

 
§ 4. Ustala si�, �e głównymi funkcjami dla obszaru 

obj�tego planem s�: 
 

1. Funkcja produkcji rolnej, przechowalnictwa i przetwórstwa. 
 

2. Funkcja mieszkaniowa. 
 

3. Produkcja energii elektrycznej metod� ekologiczn� - 
odnawialn�. 
 

4. Funkcje ochronne realizowane zgodnie z 
warunkami, o których mówi� ustalenia szczegółowe 
zawarte w kartach terenu. 
 

§ 5. 1. Ustala si�, �e obsługa komunikacyjna terenu 
obj�tego opracowaniem oparta jest o system dróg, w 
których wyró�nia si�: 
  a) drog� publiczn� o funkcji lokalnej, któr� stanowi droga 

relacji Tolkowiec – Wysoka Braniewska oznaczona na 
rysunku planu symbolem KDL; 

  b) drogi publiczne o funkcji dojazdowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD; 

  c) drogi o funkcji wewn�trznej, które stanowi� pozostałe 
drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

 
2. Na terenie inwestycji dla nowej zabudowy oraz tej 

podlegaj�cej rozbudowie, przebudowie lub zmianie 
sposobu u�ytkowania obiektów ustala si� obowi�zek 
zapewnienia miejsc postojowych w ilo�ciach nie 
mniejszych ni�: 
  a) dla usług, biur i handlu – 3 miejsca postojowe na  

100 m2 powierzchni u�ytkowej budynków, jednak nie 
mniej ni� 2 stanowiska na jeden obiekt usługowy; 

  b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min         
1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie; 

  c) dla gospodarstw produkcyjnych rolnych – 3 miejsca 
postojowe na 10 zatrudnionych, oraz na maszyny 
rolnicze lub samochody dostawcze zgodnie ze 
specyfik� zakładu. 

 
3. Ustala si� obowi�zek zapewnienia dojazdu do 

terenów rolnych i le�nych. 
 

4. Utrzymuje si� istniej�ce zjazdy z drogi publicznej, 
chyba �e projektowana jest korekta zjazdu zaznaczona na 
rysunku  planu. 
 

5. Utrzymuje si� istniej�ce drogi dojazdowe do 
zabudowa� i urz�dze�, przebiegaj�ce po terenach 
prywatnych. 
 

6. Nowe ogrodzenia od strony dróg sytuowa� w linii 
rozgraniczaj�cej drog� lub na terenie własnej działki. 
 

8. Dopuszcza si� remonty, przebudow� i rozbudow� 
istniej�cych dróg, budow� nowych dróg wewn�trznych, a 
tak�e wprowadzenie zmiany klas i parametrów zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 
 

§ 6. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego 
podlegaj�ce ochronie: 
  a) zbiorniki i cieki wód �ródl�dowych wraz z otaczaj�c� je 

zieleni�. 
 

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj�ce ukształtowania: 
 
  1) lokalizacja poszczególnych wiatraków oraz wpisanie 

ich w teren; 
 
  2) dostosowanie nowej zabudowy do walorów 

historycznych wsi; 
 
  3) sieci dróg dojazdowych, wewn�trznych oraz ci�gów 

pieszych i �cie�ek rowerowych; 
 
  4) miejsca lokalizacji no�ników reklamowych; 
 
  5) zespoły zieleni projektowanej. 
 

§ 7. 1. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska przyrodniczego: 
  a) ochrona istniej�cych zespołów le�nych; 
  b) zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków 

wodnych; 
  c) zachowanie zieleni nieurz�dzonej wzdłu� cieków wodnych; 
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  d) ochrona i utrzymanie istniej�cych skupisk zadrzewie� i 
zakrzewie�; 

  e) zachowanie, konserwacja i uzupełnienie szpalerów 
drzew wzdłu� drogi powiatowej relacji Tolkowiec – 
Wysoka Braniewska., w przypadku konieczno�ci 
zapewnienia bezpiecze�stwa ruchu dopuszcza si� 
wycink� drzew przy zachowaniu przepisów odr�bnych; 

  f) utrzymanie istniej�cych rowów; 
  g) sytuowanie ogrodze� w odległo�ciach nie mniejszych 

ni� 3,0 m od korony rowów melioracyjnych; 
  h) ochrona istniej�cych cieków wodnych z zapewnieniem 

budowy przepustów pod projektowanymi drogami; 
  i) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 

terenów istniej�cej i projektowanej zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi; 

  j) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków do 
wód powierzchniowych; 

  k) ochron� wód i gleby przed zanieczyszczeniem w 
zwi�zku z prowadzeniem gospodarki rolnej; 

  l) mo�liwo�� wykorzystania wód powierzchniowych i 
podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

m) ogrzewanie budynków – wskazane ograniczona 
emisja zanieczyszczenia �rodowiska; 

  n) zmniejszenie zu�ycia energii cieplnej i zanieczyszczenia 
�rodowiska po przez ocieplenie budynków. 

 
§ 8. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i 

dziedzictwa kulturowego: 
 
  1) teren nie znajduje si� w strefie ochrony zabytków; 
 
  2) na terenie obowi�zuje utrzymanie charakterystycznych 

cech architektonicznych zabudowy zagrodowej w 
obiektach istniej�cych -modernizowanych i 
nowoprojektowanych; 

 
  3) zachowanie i ochron� zwartych kompleksów le�nych. 

 
2. Na terenie Lasów Pa�stwowych znajduje si� osada 

pradziejowa z okresu epoki kamienia. Ustala si� stref� 
ochrony stanowiska archeologicznego dla tego miejsca, 
dla którego wskazane s� badania archeologiczne wraz z 
opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej. Dla strefy 
ochrony stanowiska archeologicznego ustala si�: 
 
  1) zachowanie stanowiska archeologicznego uj�tego w 

ewidencji słu�by ochrony zabytków; 
 
  2) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna� 

in�ynierskich, budowlanych i innych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; obowi�zuje 
ka�dorazowo wyst�powanie o szczegółowe wytyczne 
konserwatorskie i opinie przed podj�ciem decyzji o 
jakiejkolwiek działalno�ci; 

 
  3) rozpocz�cie prac ziemnych zwi�zanych z realizacj� 

inwestycji uzale�nia si� od uzyskania stosownego 
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 
  4) w przypadku podj�cia decyzji o realizacji inwestycji na 

terenie obj�tym granicami strefy ochrony stanowisk 
archeologicznych obowi�zuje przeprowadzenie bada� 
wyprzedzaj�cych proces przygotowania inwestycji; 
wła�ciciele, u�ytkownicy terenu i inwestorzy 
zobowi�zania s� do zawiadomienia słu�by ochrony 
zabytków o podj�ciu działa� inwestycyjnych 
zwi�zanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem 
minimum miesi�cznym, wykonania bada� 
archeologicznych oraz sporz�dzenie dokumentacji na 

koszt inwestora, w zakresie i rodzaju okre�lonym w 
drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

 
§ 9. Ogólne ustalenia dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  
 
1. Ustala si� nast�puj�ce wymagania wynikaj�ce z 

kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) na terenie opracowania planu przestrze� publiczna 

wyst�puje w postaci dróg gminnych; 
 
  2) dopuszcza si� (je�eli ustalenia zawarte w kartach 

szczegółowych nie stanowi� inaczej) umieszczanie 
no�ników reklamowych na terenach publicznych i 
prywatnych oraz na elewacjach budynków o 
wymiarach nie wi�kszych ni� 2,0 x 2,0 m. 

 
§ 10. 1. Ustala si�, �e obszar zabudowany b�dzie 

wyposa�ony w systemy infrastruktury technicznej, które 
znajdowa� si� b�d� w liniach rozgraniczaj�cych 
poszczególnych dróg poza pasem jezdni lub na terenach 
rolnych wzdłu� dróg pod warunkiem uzyskania zgody od 
wła�ciciela lub zarz�dcy terenu. Infrastruktura, o której 
mowa dotyczy sieci: 
  1) elektroenergetycznej przesyłowej; 
  2) wodoci�gowej; 
  3) kanalizacji sanitarnej. 
 

2. Gromadzenie odpadów stałych b�dzie si� odbywało 
(zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach i przyj�t� 
polityk� gminy w tym zakresie) w miejscach 
wyznaczonych w granicach własno�ci lub u�ytkowania 
terenu, segregacja odpadów w miejscu ich powstawania; 
odpady komunalne wywo�one poprzez słu�by 
wyspecjalizowanych przedsi�biorstw, do zakładu utylizacji 
odpadów; odpady inne wywo�one we własnym zakresie 
na odpowiednie składowiska. 
 

3. Zabrania si� na terenie obj�tym planem lokalizacji 
składowiska odpadów gminnego lub ponad gminnego. 
 

4. Gospodarstwa rolne zwi�zane z hodowl� zwierz�t 
musz� posiada� szczeln� płyt� na przechowanie obornika 
oraz szczelny pojemnik na przechowywanie gnojowicy. 

§ 11. 1. Obowi�zuje ka�dorazowo zgłaszanie do 
Dowództwa sił Powietrznych wszelkich obiektów 
budowlanych o wysoko�ci 50,00 m npt i powy�ej. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

§ 12. Ustalenia szczegółowe 
 

KARTA TERENU 1 ZL 
 

1 Oznaczenie: ZL 
2 Powierzchnia terenu: ….. ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja le�na. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Gospodarka le�na realizowana w oparciu o przepisy szczególne. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:  
1) Zakaz wszelkiej zabudowy. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 
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1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� drogi gminne i le�ne; 
2) Zakaz wjazdu do lasu, poza wyznaczonymi drogami, pojazdom 

mechanicznym za wyj�tkiem słu�b prowadz�cych na tym terenie 
gospodark� le�n� i słu�b ratowniczych. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
1) Nie ustala si�. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Ustala si� zakaz realizacji zabudowy nie wynikaj�cej z gospodarki 
le�nej. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) Teren nie wymaga obsługi w sieci infrastruktury technicznej; 
2) Dopuszcza si� budow� nowych sieci infrastruktury technicznej 

na terenie le�nym, je�eli    słu�y� ona b�dzie celom publicznym i 
realizowana na warunkach zarz�dcy terenu oraz zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

 
KARTA TERENU 1RM, 2RM 

 
1 Oznaczenie: 1 RM, 2RM 
2 Powierzchnia terenu: …….. ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow� zagrodow� zwi�zan� z 
produkcj� roln�; 

2) Dopuszcza si� prowadzenie działalno�ci gospodarczej w 
obiekcie mieszkalnym lub w obiekcie odr�bnym, polegaj�cej na 
prowadzeniu usług lub obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla 
letników); 

3) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2 ust. 17 niniejszej 
uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Ustala si� nieprzekraczaln� lini� zabudowy od dróg dojazdowych 

dla budynku mieszkalnego i innych wynosz�c� 8,0 m. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa; 

2) Ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 50%; w tym udział 
zieleni wysokiej min. 20% w stosunku do pow. biolog. czynnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
1) Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie działki winny by� 

wykonane zgodnie z istniej�cym stylem architektonicznym na 
ziemi warmi�skiej. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic w ramach 

zabudowy działek stanowi� b�d� domkni�cie dróg 
dojazdowych, stanowi�cych przestrze� publiczn�. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Podstawowa zabudowa realizowana w ramach okre�lonej 

funkcji: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze wg potrzeb 
lokalizowane na zamkni�tym kwadracie lub prostok�cie, na 
tyłach zabudowy inwentarskich obowi�zkowo płyta na nawóz i 
szczelny zbiornik na gnojowic�, dopuszcza si� lokalizacj� 
silosów; 

2) Elewacje obiektów poło�onych wzdłu� dróg winny posiada� 
elewacj� presti�ow�; 

3) Adaptuje si� istniej�c� zabudow�, któr� z chwil� przebudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy obiektu nale�y dostosowa� do 
ustale� obiektów projektowanych; 

4) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 
     a) wysoko�� maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (ł�cznie z 

poddaszem u�ytkowym), dopuszcza si� jedn� kondygnacj� 
podziemn�, 

     b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) od 0,3 ÷ 0,9 m npt,  
     c) poło�enie gzymsu 3,5m do 5,5 m npt, 
     d) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
     e) dach o k�cie nachylenia 30º do 45º dwuspadowy lub 

symetryczny wieloboczny, w dachu wskazane wystawki, 
     f) pokrycie dachu – dachówk� lub materiałem 

dachówkopodobnym, z wyj�tkiem pokrycia w kolorze 
zielonym i niebieskim; 

5) Ł�czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr�bie terenu 
do 35% ogólnej powierzchni działki; 

6) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 
9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� publiczne drogi 
dojazdowe lub drogi wewn�trzne; 

2) Miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 
wynikaj�ce z funkcji oraz prowadzonej działalno�ci gospodarczej 
realizowa� na terenie własnej działki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza si� wydzielenie nowych działek pod zabudow� 

zagrodow� przy zachowaniu zasady: 
    a) szeroko�� frontu działki min. 30 m, 
    b) działka posiada� b�dzie powierzchni� całkowit� nie mniejsz� 

ni� 1500 m2, 
    c) działka b�dzie miała zabezpieczony dost�p do drogi 

publicznej lub wewn�trznej. 
11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
1) nieustana si�. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
2) Zaopatrzenie w energi� z sieci elektroenergetycznej na 

zasadach ustalonych przez zarz�dc� sieci; 
3) Zaopatrzenie w wod� z komunalnej sieci wodoci�gowej lub 

własnej studni gł�binowej; 
4) Odprowadzenie �cieków do szczelnego szamba na terenie 

swojej posesji lub oczyszczalni biologicznej lub innej zgodnie z 
przepisami szczególnymi.; 

5) Odprowadzanie wód opadowych z dachów, chodników, 
podjazdów i parkingów zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

6) Obsługa w zakresie telekomunikacji wg §13 pkt.3; 
7) Ogrzewanie budynków eta�owe, o ograniczonej emisji 

zanieczyszczenia do �rodowiska; 
8) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie gminy. 

 
KARTA TERENU NR 1 MN 

 
1 Oznaczenie: 1 MN 
2 Powierzchnia terenu ….. ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow� mieszkaniow� rezydencjonaln� 
o niskiej intensywno�ci. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Linie zabudowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa; 
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 40%, w tym 
udział zieleni wysokiej min.10% w stosunku do pow. biologicznie 
czynnej działki. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
1) Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie działki winny by� 

wykonane zgodnie z istniej�cym stylem architektonicznym. 
7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze� publiczna nie wyst�puje; 
2) Elewacje budynków realizowane wzdłu� drogi w ramach 

zabudowy działki stanowi� b�d� domkni�cie przestrze� 
publiczn�. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
Podstawowa zabudowy realizowana w ramach funkcji głównej to 
budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, gara�, podjazdy i 
infrastruktura techniczna. 
1) Zasady zabudowy realizowanej w ramach okre�lonej funkcji: 
    a) Elewacje obiektów poło�onych wzdłu� drogi winny posiada� 

elewacj� presti�ow�; 
    b) Adaptuje si� istniej�c� zabudow�; z chwil� nadbudowy, 

rozbudowy lub przebudowy nale�y dostosowa� do ustale� 
obiektów projektowanych. 

2) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 
    a) wysoko�� maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (ł�cznie z 

poddaszem u�ytkowym), dopuszcza si� jedn� kondygnacj� 
podziemn�, 

    b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) od 0,3 ÷ 0,9 m npt, 
    c) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
    d) dach o nachyleniu 30º do 45º dwuspadowy lub wieloboczny; 

w dachu wskazane wystawki w celu do�wietlenia 
poddasza, 

    e) pokrycie dachu – dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym, z wyj�tkiem pokrycia w zielonym lub 
niebieskim; 

    f) ł�czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr�bie działki 
budowlanej do 30% ogólnej powierzchni działki; 

3) Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.2). 
9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpiecza droga wewn�trzna. 
2) Miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 

wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej realizowa� na terenie 
własnej działki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
Nie ustala si�. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala si�. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energi� z sieci elektroenergetycznej na 

zasadach ustalonych przez zarz�dc� sieci; 
2) Zaopatrzenie w wod� z komunalnej sieci wodoci�gowej; 
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3) Odprowadzenie �cieków do szczelnego szamba na terenie 
swojej posesji, oczyszczalni biologicznej lub innej zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

4) Odprowadzanie wód opadowych z jezdni, chodników, 
podjazdów i parkingów, po ich uprzednim podczyszczeniu do 
gruntu lub do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej; 

5) Obsługa w zakresie telekomunikacji wg §13 pkt.3; 
6) Ogrzewanie budynków eta�owe, o ograniczonej emisji 

zanieczyszczenia do �rodowiska; 
  7) gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie 

gminy. 
 

 
KARTA TERENU NR 1PR 

 
1 Oznaczenie cyfrowe: 1PR 
2 Powierzchnia terenu …. ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod działalno�� rolnicz�, działalno�� 
gospodarczo-produkcyjn� itp.; 

2) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2 ust. 17 niniejszej 
uchwały). 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa; 

2) Ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 
do całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 20%; w 
tym udział zieleni wysokiej min.50 % w stosunku do pow. 
biologicznie czynnej działki. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
1) Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie działki winny by� 

wykonane zgodnie z obowi�zuj�cym stylem w architekturze i 
urz�dzaniu terenów. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
1) Elewacje budynków realizowane wzdłu� drogi w ramach 

zabudowy stanowi� b�d� domkni�cie przestrzeni publicznej. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre�lonej 
funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 
    a) dla budynków administracyjnych wysoko�� maks. do 2 

kondygnacji nadziemnych (ł�cznie z poddaszem 
u�ytkowym), dopuszcza si� jedn� kondygnacj� podziemn�, 

    b) dla budynków produkcyjno-przemysłowych i magazynowych 
wys. do 12.0 m npm. 

    c) dla budowli, spichlerzy i elewatorów do 15 m. npt. 
    d) poziom posadzki parteru dostosowa� do wymaga� 

technicznych obiektu, 
    e) pokrycie dachu – dachówk� lub materiałem 

dachówkopodobnym lub dachy dostosowane do architektury 
przemysłowej 

1) Ł�czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr�bie działki 
budowlanej do 40 % ogólnej powierzchni działki. 

2) Obowi�zkowo przy hodowli zwierz�t nale�y zrealizowa� płyt� 
na nawóz z kontrolowanym odciekiem oraz szczelny zbiornik 
na gnojownic�. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpiecza droga dojazdowa; 
2) Miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 

wynikaj�ce z prowadzonej działalno�ci gospodarczej 
realizowa� na terenie własnej działki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
1) Dopuszcza si� podział terenu pod warunkiem, �e ka�da 

wydzielona działka b�dzie miała bezpo�redni dost�p do drogi 
publicznej lub wewn�trznej. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala si�. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) Zaopatrzenie w energi� z sieci elektroenergetycznej na 

zasadach ustalonych przez zarz�dc� sieci; 
2) Zaopatrzenie w wod� z sieci wodoci�gowej; 
3) Odprowadzenie �cieków do własnej sieci kanalizacyjnej; 
4) Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni, po ich 

uprzednim podczyszczeniu do gruntu lub do cieków lub rowów 
melioracyjnych; 

5) Obsługa w zakresie telekomunikacji wg §13 pkt.3; 
6) Ogrzewanie budynków eta�owe, o ograniczonej emisji 

zanieczyszczenia do �rodowiska; 
7) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na terenie 

gminy. 

KARTA TERENU NR 1R 
 

1 Oznaczenie: 1R 
2 Powierzchnia zabudowy …. ha 
3 Przeznaczenie: 

1) Polowa gospodarka rolna; 
2) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, ust. 17 niniejszej 

uchwały). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
całkowitej pow. działki min. 80%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
1) Dla strefy ochrony stanowiska archeologicznego ustala si�: 
    a) zachowanie stanowiska archeologicznego uj�tego w 

ewidencji słu�by ochrony zabytków; 
    b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna� in�ynierskich, 

budowlanych i innych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; obowi�zuje ka�dorazowo wyst�powanie o 
szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed 
podj�ciem decyzji o jakiejkolwiek działalno�ci. 

    c) rozpocz�cie prac ziemnych zwi�zanych z realizacj� inwestycji 
uzale�nia si� od uzyskania stosownego zezwolenia od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

    d) w przypadku podj�cia decyzji o realizacji inwestycji na terenie 
obj�tym granicami strefy ochrony stanowisk archeologicznych 
obowi�zuje przeprowadzenie bada� wyprzedzaj�cych proces 
przygotowania inwestycji; wła�ciciele, u�ytkownicy terenu i 
inwestorzy zobowi�zania s� do zawiadomienia słu�by 
ochrony zabytków o podj�ciu działa� inwestycyjnych 
zwi�zanych z pracami  ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 
miesi�cznym, wykonania bada� archeologicznych oraz 
sporz�dzenie dokumentacji na koszt inwestora, w zakresie i 
rodzaju okre�lonym w drodze decyzji wydanej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
Nie ustala si�. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Tereny rolne; 
2) Dopuszcza si� zabudow� rolnicz�: mieszkaniow� i gospodarcz� 

lokalizowan� w s�siedztwie istniej�cych dróg. 
9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Dost�p do terenu istniej�cymi zjazdami z drogi lokalnej, dróg 
dojazdowych i dróg wewn�trznych. 

2) Wewn�trzna obsługa terenu - drogami dojazdowymi 
odchodz�cymi z istniej�cych dróg; 

3) Wewn�trzne drogi dojazdowe musz� posiada� nawierzchni� o 
konstrukcji dostosowanej do wielko�ci prognozowanego obci��enia i 
do warunków gruntowych wyst�puj�cych na tym terenie. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie dotyczy. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) Dopuszcza si� prowadzenie przez teren infrastruktury 

technicznej w tym sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i 
sieci teletechnicznych pod warunkiem zgodno�ci z przepisami 
szczególnymi i zgod� wła�ciciela terenu. 

 
KARTA TERENU NR 2R 

 
1 Oznaczenie: 2R 
2 Powierzchnia zabudowy …. ha 
3 Przeznaczenie: 

1) Polowa gospodarka rolna; 
2) Ferma energetyki wiatrowej. 
3) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2 ust. 17 niniejszej 

uchwały). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Zasada ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
całkowitej pow. działki mi. 80%; 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
1) Utrzymanie istniej�cej sieci rowów melioracyjnych, cieków 

wodnych oraz ich zadrzewie� i zakrzacze�. 
7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala si�. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 

1) Lokalizacja elektrowni wiatrowych na zasadach zgodnych z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa poprzedzona opracowaniem 
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raportu oddziaływania inwestycji na �rodowisko przyrodnicze i 
istniej�c� zabudow� mieszkaniow�; w tym: 

     a) zakaz lokalizacji wiatraka w odległo�ci mniejszej ni� 500 m 
od budynków mieszkalnych, 

     b) zakaz lokalizacji wiatraka w odległo�ci bli�szej ni� 120 m od 
kraw��nika drogi lokalnej i od osi toru kolejowego, 

2) Ustala si� parametry wiatraka: 
    a) maksymalna wysoko�� konstrukcji wie�y od podstawy do osi 

wirnika 120 m npt. konstrukcja wie�y rurowa w kształcie 
uci�tego sto�ka pomalowana w kolorze szaro-niebieskim. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Dost�p do terenu z drogi lokalnej, dróg dojazdowych i dróg 

wewn�trznych. 
2) Wewn�trzna obsługa terenu - drogami dojazdowymi 

odchodz�cymi z istniej�cych dróg; 
3) Wewn�trzne drogi dojazdowe musz� posiada� nawierzchni� o 

konstrukcji dostosowanej do wielko�ci prognozowanego 
obci��enia i do warunków gruntowych wyst�puj�cych na tym 
terenie. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa.. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Obowi�zuje całkowity zakaz zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi i zwierz�t; 
2) Obowi�zuje ka�dorazowo zgłaszanie do Dowództwa Sił 

Powietrznych wszelkich obiektów budowlanych o wysoko�ci 
powy�ej 50,00 m npt. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
1) Dla potrzeb elektrowni wiatrowych lokalizuje si�: 
     a) Stacje transformatorowe, 
     b) Sie� energetyczn� kablow�, 
     c) Docelowo zakłada si� przebudow� sieci 

elektroenergetycznej 15 kV i ni�szej na kablow�. 
Dopuszcza si� prowadzenie przez teren infrastruktury technicznej 
w tym sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
teletechnicznych pod warunkiem zgodno�ci z przepisami 
szczególnymi i zgod� wła�ciciela terenu. 

 
KARTA TERENU NR Zn 

 
1 Oznaczenie: Zn 
2 Powierzchnia terenu …. ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Ziele� naturalna. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Naturalna ziele� do zachowania; 
2) Zakaz zabudowy i osuszania terenu. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi i 

przepisami prawa. 
6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze� publiczna nie wyst�puje. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:  

1) Utrzyma� stan istniej�cy. 
9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Dost�p do terenu z ulicy lokalnej projektowanej. 
10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 

obj�tych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Zakaz zabudowy. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej:  
1) Dopuszcza si� realizacj� sieci napowietrznych i podziemnych 

przy zachowaniu obowi�zuj�cych przepisów szczególnych. 

 
KARTA TERENU NR E 

 
1 Oznaczenie: E 
2 Powierzchnia terenu …. ha 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren urz�dze� technicznych energetyki; 
2) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2 ust. 17 niniejszej 

uchwały). 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Urz�dzenia energetyczne przetwarzania i przesyłu mocy. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi i 
przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy: 
1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz�dze� energetycznych. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Dost�p do terenu z drogi dojazdowej. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) Zakaz zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem terenu. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
Nie ustala si�. 

 
KARTA TERENU NR WS 

 
1 Oznaczenie: WP 
2 Powierzchnia terenu ….. ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Oczka wodne, cieki i rowy. 
2) Dopuszcza si� prowadzenia gospodarki rybackiej. 

4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
1) Utrzymanie terenu w czysto�ci, ochrona przed zanieczyszczeniem. 

5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi i 
przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:  
1) Utrzyma� zagospodarowanie obecne. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 
Nie ustala si�. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Ustala si� zakaz realizacji zabudowy, w tym zabudowy 
gospodarczej. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
Nie dotyczy. 

 
KARTA TERENU NR KK 

 
1 Oznaczenie: KK 
2 Powierzchnia terenu … ha. 
3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren kolei normalnotorowej. 
4 Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
5 Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi i 
przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:  
1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. Linii i urz�dze� kolejowych. 

9 Dost�pno�� komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Dost�p do terenu z dróg publicznych od strony Wysokiej Braniewskiej.. 

10 Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomo�ci 
obj�tych planem miejscowym: 
Nie dotyczy. 

11 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
Nie ustala si�. 

12 Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
Nie ustala si�. 

 
§ 13. Komunikacja 

 
1. Ustala si� system komunikacji na terenie obj�tym 

mpzp oparty na drogach kołowych. 
 

2. Funkcja drogi (ulicy) okre�lona w tek�cie planu 
odpowiada przyj�temu oznaczeniu w tek�cie i na rysunku 
planu. 
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  1) KDD ulice dojazdowe, nale��ce do podstawowego 
układu komunikacyjnego miejscowo�ci, do nich nale�� 
drogi oznaczone na rysunku planu symbolem KDD: 
a) szeroko�� pasa drogowego zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi w miar� 
mo�liwo�ci terenowych, dla nowych ulic na min. 
10,0 m, 

b) szeroko�� jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci��enia ruchem, 

c) na terenie zabudowanym droga winna by� o�wietlona. 
 
  2) KDW ulice wewn�trzne, stanowi�ce poł�czenie 

podstawowego układu komunikacyjnego 
miejscowo�ci, do nich nale�� drogi oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW. Dla terenu ulic 
wewn�trznych obowi�zuje: 
a) szeroko�� jezdni zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami szczególnymi w miar� mo�liwo�ci 
terenowych, min. 3,5 m oraz mijanki szer. 5,50 m. 

 
§ 14. Infrastruktura techniczna 

 
1. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji i 

rozbudowy sieci elektroenergetycznej: 
 
  1) zaopatrzenie w energi� odbywa� si� b�dzie z dwóch 

niezale�nych �ródeł energii elektrycznej: 
a) elektroenergetycznej sieci sztywnej lokalnego 

dostawcy energii elektrycznej. W zale�no�ci od 
zapotrzebowania mocy, dostawa energii nast�pi po 
wydaniu warunków przył�czenia i po 
przystosowaniu urz�dze� odbiorczych przez 
inwestora fermy wiatrowej. Koszta przył�czenia 
zostan� okre�lone w stosownej umowie 
przył�czeniowej, b�d�cej nast�pstwem wydanych 
warunków przył�czeniowych. 

b) z potrzeb własnych urz�dze� transformacji 
napi�cia (stacja 15/0,4kV lub GPZ 110/SN kV) 
wchodz�cych w zakres budowy 
elektroenergetycznej sieci fermy wiatrowej. 

c) z niezale�nych �ródeł zasilania b�d�cych na 
wyposa�eniu fermy wiatrowej tj. agregaty 
pr�dotwórcze, przetwornice napi�ciowe, itp. 

 
  2) dla zapewnienia obsługi pracy elektrowni wiatrowych 

niezb�dne jest doprowadzenie sieci energetycznej, 
celem przekazania mocy wygenerowanej przez 
elektrownie wiatrowe do sieci elektroenergetycznej 
lokalnego dostawcy energii. Urz�dzenia transformacji 
napi�cia wraz z systemem urz�dze� przesyłowych 
b�d� zlokalizowane w miejscach dost�pnych na 
wydzielonych działkach z mo�liwo�ci dojazdu i 
niezale�nym ci�giem komunikacyjnym; 

 
  3) kolizje nowych urz�dze� jak i sieci 

elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych z 
sieciami istniej�cymi zostan� usuni�te przez inwestora 
fermy wiatrowej. Usuni�cie kolizji b�dzie 
rozwi�zywane w oparciu o umow� z lokalnym 
dostawc� energii elektrycznej. 

 
2. Wyposa�enie terenu w sieci wodoci�gowe i 

kanalizacyjne dla obsługi istniej�cej i projektowanej 
zabudowy. 
 
  1) zaopatrzenie w wod� odbywa� si� b�dzie z 

istniej�cych sieci wodoci�gowych; 
 
  2) odprowadzanie �cieków odbywa� si� b�dzie do 

zbudowanych na terenie własnej posesji szamb 

ewentualnie innych urz�dze� unieszkodliwiania 
�cieków pod warunkiem uzgodnienia ich z wła�ciw� 
słu�b� ochrony �rodowiska; 

 
  3) odprowadzanie wód opadowych z jezdni, chodników, 

podjazdów i parkingów, po ich uprzednim 
podczyszczeniu do gruntu lub do lokalnej sieci kanalizacji 
deszczowej z wylotem do istniej�cego układu 
melioracyjnego ewentualnie lokalnych zagł�bie� 
(naturalnych lub sztucznie utworzonych), zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Wody opadowe z 
dachu zagospodarowa� na terenie własnej działki. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji i 

rozbudowy sieci teletechnicznej na obszarze obj�tym 
planem: 
  1) obsługa zabudowy poprzez istniej�ce i projektowane 

urz�dzenia oraz systemy kablowe teletechniczne i 
�wiatłowodowe, realizowane w pasach drogowych, 
tam gdzie to jest niemo�liwe przez tereny działek 
prywatnych za zgod� wła�cicieli lub zarz�dcy terenu; 

  2) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne przez 
rozbudow� istniej�cego oraz projektowanego systemu 
telefonii komórkowej dowolnego operatora; 

  3) dopuszcza si� budow� i modernizacj� istniej�cej sieci 
oraz urz�dze� teletechnicznych, 

  4) usuwanie ewentualnych kolizji z istniej�cymi sieciami 
telekomunikacyjnymi na koszt inwestora. 

 
4. Wyposa�enie terenu w gaz ziemny dla obsługi 

projektowanej zabudowy. 
  1) dopuszcza si� lokalizacj� i budow� obiektów 

sprzeda�y i dystrybucji gazu na terenie obj�tym 
planem, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 
5. Zaopatrzenie w energi� ciepln� 

  1) ogrzewanie obiektów z indywidualnych �ródeł ciepła, 
ze szczególnymi preferencjami �ródeł o niskiej emisji 
zanieczyszcze� jak np. gazu, oleju opałowego oraz 
energii odnawialnej, w tym baterii słonecznych. 

 
§ 15. Ustala si� stawki procentowe, na podstawie, 

których ustala si� opłat�, (art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przy 
sprzeda�y nieruchomo�ci: 
  a) 0% - dla terenów komunalnych, 
  b) 0% - dla terenów zabudowanych, dla których plan nie 

zmienił funkcji terenu, 
  c) 0% - dla terenów, dla których obowi�zuj� wydane 

decyzje o warunkach zabudowy, 
  d) 20% - dla terenów zabudowanych, dla których plan 

dopu�cił dodatkow� funkcj� usługow�, 
 

ROZDZIAŁ III 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

§ 17. Stwierdza si�, �e ustalenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego” zgodne s� z 
dokumentem uchwalonym przez Rad� Gminy „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płoskinia” uchwalonego uchwał�  
Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Płoskinia z dnia                  
27 pa�dziernika 2008 r. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy Płoskinia 
Piotr Szepeta 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XVIII/118/2008 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 27 pa�dziernika 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XVIII/118/2008 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 27 pa�dziernika 2008 r. 

 
Lista uwag do projektu miejscowego planu Zagospodar owania Przestrzennego Obr �bu Tolkowiec Gm. Płoskinia 

 
Uwag do projektu mpzp nie wniesiono. 
 
 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁO �ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL�DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZ ��CI OBR�BU OLKOWIEC GM. PŁOSKINIA 
 

Lp. 
Data 

wpływu, 
uwagi 

Nazwisko i 
imi�, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszaj�cego 

uwagi 

Tre�� 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 

Studium dla 
nieruchomo�ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygni�cie 
Wójta w 
sprawie 

rozstrzygni�cia 
uwagi 

Rozstrzygni�cie 
Rady Gminy Uwagi 

 
 
 
 

        

 
Uwag do projektu mpzp nie wniesiono. 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XVIII/118/2008 
Rady Gminy Płoskinia 
z dnia 27 pa�dziernika 2008 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w projekcie Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego obr �bu Tolkowiec 
Gm. Płoskinia inwestycji z  zakresu infrastruktury t echnicznej, które nale 	A do zada� własnych gminy oraz zasadach 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publi cznych 
 

Z ustale� projektu nie wynikaj� �adne inwestycje, które nale�� do zada� własnych gminy. Zwi�zku z tym, gmina nie 
ponosi �adnych obci��e� finansowych.  
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UCHWAŁA Nr XXVII/156/2008 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminny ch. 

 
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz�dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  
nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. nr 19, poz. 115 z pó�n. zm.), po zasi�gni�ciu 
opinii Zarz�du Powiatu gołdapskiego Rada Miejska 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Zaliczy� do kategorii dróg gminnych drog� 
wewn�trzn� od skrzy�owania z drog� wojewódzk� nr 651 
przez wie� Botkuny, Kolniszki do drogi gminnej Górne - 
Regiele. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Gołdapi. 
 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Remigiusz Karpi�ski 

 
 
 


