
?������$�@���E��F�
��%��'E���D��D�+�A�$�B6D����$����������� � ����������
�

B���-�B

111 

UCHWAŁA Nr XX/178/08 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w cz ��ci wsi Biskupiec,                        

Gmina Biskupiec, obejmuj �cego teren cz ��ci działki 44/10. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Jednolity 
tekst: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi 
zmianami.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w zwi�zku z 
uchwał� Nr XIV/125/08 Rady Gminy Biskupiec z dnia 
20 lutego 2008 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w cz��ci wsi Biskupiec, Gmina Biskupiec, 
obejmuj�cego teren obejmuj�cego teren cz��ci działki 
44/10, Rada Gminy Biskupiec stwierdza zgodno�� 
niniejszego planu ze studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec i 
uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Zakres obowi �zywania planu 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w cz��ci wsi Biskupiec, Gmina Biskupiec, 
obejmuj�cego teren obejmuj�cego teren cz��ci działki 
44/10, zwany dalej planem. 

 
§ 2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 

 
  1) rysunek planu, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, 
 
  2) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzgl�dnionych uwag do projektu planu, 
stanowi�cy zał�cznik nr 2 do uchwały, 

 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, stanowi�ce zał�cznik nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 3. Planem obj�to obszar, którego granice 

przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowi�cy 
zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały i b�d�cy jej integraln� 
cz��ci�. 
 

§ 4. 1. Plan zawiera ustalenia dotycz�ce: 
 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj�cych 

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

 
  2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
 
  3) zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 

 
  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
 
  5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie, na podstawie 
przepisów odr�bnych, 

 
  6) parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, 
 
  7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym, 
 
  8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ogranicze� w ich u�ytkowaniu, 
 
  9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy lokalnego 

systemu obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury 
technicznej, 

 
  10) sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania 
terenów, 

 
  11) stawek procentowych, na podstawie których ustala 

si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o 
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. 

 
2. Nie wyst�puje potrzeba okre�lenia: 

 
  1) wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
 
  2) terenów górniczych oraz terenów nara�onych na 

niebezpiecze�stwo powodzi, terenów zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych. 

 
§ 5. 1. Zał�cznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 

uchwały do terenu obj�tego planem. 
 
2. Nast�puj�ce ustalenia graficzne na rysunku planu 

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

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  4) przeznaczenie terenów wyra�one symbolami 

cyfrowymi i literowymi. 
 

3. Pozostałe oznaczenie graficzne maj� charakter 
informacyjny lub postulatywny. 
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§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów obowi�zuj� 
ł�cznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w 
rozdziale 2 niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

 
Wyja�nienie u �ywanych poj �� 

 
§ 7. Ilekro� w uchwale jest mowa o: 

 
  1) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy w Biskupcu w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

 
  2) przepisach odr�bnych - nale�y przez to rozumie� 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj�cymi 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

 
  3) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia planu, o 

którym mowa w § 1 uchwały, o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej, 

 
  4) przeznaczeniu - nale�y przez to rozumie� takie 

przeznaczenie, które powinno przewa�a� na danym 
terenie, tzn. przekracza� 80 % powierzchni całkowitej 
budynków o tym przeznaczeniu, w ł�cznej powierzchni 
wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie, 

 
  5) działkach budowlanych nowo wydzielanych - nale�y 

przez to rozumie� działki budowlane, które zostały 
wydzielone po wej�ciu w �ycie niniejszej uchwały, w 
tym działki budowlane powstałe w wyniku rozwi�za� 
przestrzennych niniejszej uchwały, np. wytyczenia 
nowego układu komunikacyjnego, 

 
  6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� linii, których nie mo�e przekroczy� �adna z 
cz��ci budowanego lub rozbudowywanego obiektu, 

 
  7) maksymalnym wska�niku intensywno�ci zabudowy - 

nale�y przez to rozumie� stosunek sumy powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku 
mierzonej po obrysie murów ł�cznie z balkonami, 
loggiami i tarasami do powierzchni działki, na której 
jest on usytuowany, 

 
  8) maksymalnej wysoko�ci zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� ustalon� w planie nieprzekraczaln� ilo�� 
kondygnacji naziemnych budynku oraz najwi�ksz� 
odległo�� pomi�dzy poziomem terenu przy najni�ej 
poło�onym wej�ciu do budynku, nie b�d�cym 
wył�cznie wej�ciem do pomieszcze� technicznych i 
gospodarczych a najwy�szym punktem przekrycia 
dachowego, 

 
  9) minimalnym procentowym wska�niku powierzchni 

biologicznie czynnej - nale�y przez to rozumie� 
najmniejsz� nieprzekraczaln� warto�� procentow� 
stosunku niezabudowanych i nieutwardzonych 
powierzchni działki, pokrytych ro�linno�ci� na gruncie 
rodzimym lub wodami, do całkowitej powierzchni 
działki, 

 
  10) liniach proponowanych podziałów geodezyjnych - 

nale�y przez to rozumie� zalecane w planie (nie 
stanowi�ce ustale� planu) linie podziału na działki 
budowlane terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczaj�cymi. 

Przepisy ogólne dotycz �ce warunków i sposobów 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

na całym obszarze obj �tym planem. 
 

§ 8. Ustala si�, �e na całym obszarze planu: 
 
  1) zabrania si� lokalizowania obiektów tymczasowych i 

prowizorycznych, nie zwi�zanych z realizacj� 
inwestycji docelowych; Lokalizowanie obiektów 
tymczasowych mo�liwe jest jedynie w obr�bie działki 
budowlanej, na której realizowana jest inwestycja 
docelowa w czasie wa�no�ci pozwolenia na budow�, 

 
  2) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z 

ustaleniami dla poszczególnych terenów dopuszcza 
si� utrzymania dotychczasowego u�ytkowania 
rolniczego bez prawa zabudowy, 

 
  3) dopuszcza si� realizacj� wszelkich niezb�dnych dla 

prawidłowego funkcjonowania obszaru obj�tego 
granicami planu obiektów i urz�dze� a w 
szczególno�ci: obrony cywilnej, ratownictwa, obiektów 
obsługi technicznej, urz�dze� wodnych i melioracji, 
dróg publicznych, dróg wewn�trznych, si�gaczy 
dojazdowych, zieleni urz�dzonej, ci�gów pieszych, 
�cie�ek rowerowych na ka�dym terenie w sposób nie 
koliduj�cy z innymi ustaleniami planu i zgodnie z 
przepisami odr�bnymi, 

 
  4) ustala si� zakaz realizacji dominant przestrzennych i 

wysoko�ciowych, w tym masztów telefonii 
komórkowej. 

 
§ 9. Ustala si� linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym 

przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania 
okre�lone na rysunku planu. 
 

§ 10. Ustala si� przeznaczenie terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczonych symbolem 
przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 
 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

oznaczone symbolem przeznaczenia MN, 
 
  2) tereny rolnicze - oznaczone symbolem przeznaczenia 

R. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dla poszczególnych terenów 

 
§ 11. 1. Ustala si�, �e dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem MN obowi�zuj� nast�puj�ce 
zasady zagospodarowania i zabudowy: 

 
2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 
 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) ustala si� realizacj� zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w formie wolnostoj�cej, z 
zastrze�eniem: na jednej działce budowlanej mo�e 
by� zrealizowany jeden budynek mieszkaniowy 
jednorodzinny, 

 
  2) dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizowania parterowych 

gara�y i budynków gospodarczych, pod warunkiem 
dostosowania skali i formy architektonicznej do 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, 
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  3) ustala si� nakaz stosowania dachów dwu- i 

wielospadowych na budynkach mieszkaniowych 
jednorodzinnych, gara�ach i budynkach 
gospodarczych, 

 
  4) ustala si� nakaz stosowania, w terenie, podobnych 

typów budynków pod wzgl�dem wielko�ci, faktur 
elewacji, kształtu dachów i kolorystyki, 

 
  5) ustala si� nakaz stosowania na dachach tradycyjnych 

materiałów wyko�czeniowych, w tym dachówk� 
ceramiczn�, gont, strzecha oraz materiały 
dachówkopodobne i blach� gładk�, 

 
  6) ustala si� nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 

wyko�czeniowych na elewacjach budynków, w tym 
tynku, cegły klinkierowej, ceramicznych okładzin 
elewacyjnych, drewna, szkła i kamienia, wykluczaj�c 
mo�liwo�� u�ycia materiałów b�d�cych imitacj� 
naturalnych, 

 
  7) ustala si� obowi�zuj�c� kolorystyk� budynków 

mieszkaniowych jednorodzinnych, budynków 
gospodarczych i gara�y: 

 
a) dachy powinny mie� kolorystyk� w odcieniach od 

ciemnej czerwieni do czerwonawego br�zu, 
 
b) elewacje budynków powinny mie� kolory 

pastelowe, przy czym dopuszcza si� stosowanie 
barwy białej i jasnoszarej, 

 
  8) ustala si� zasady realizacji ogrodze�: 
 

a) ogrodzenia od strony dróg publicznych powinny 
by� sytuowane w linii rozgraniczaj�cej, z tym �e 
dopuszcza si� ich miejscowe wycofanie w gł�b 
działki w przypadku konieczno�ci omini�cia 
istniej�cych przeszkód (np. drzew, urz�dze� 
infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych, 

 
b) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mog� otwiera� si� 

na zewn�trz działki, 
 
c) maksymalna wysoko�� ogrodzenia nie mo�e 

przekracza� 1,5 metra od poziomu terenu, 
 
d) ogrodzenie powinno by� a�urowe, powy�ej cokołu, 
 
e) wysoko�� cokołu nie mo�e przekracza� 0,6 m, 
 
f) zakazuje si� realizacji pełnych ogrodze�, 
 
g) linia ogrodzenia winna przebiega� w odległo�ci 

min. 0,5 m od gazoci�gu, 
 
h) zakazuje si� realizowania reklam i no�ników 

reklamowych. 
 

4. Zasady scalenia i podziałów terenów na działki 
budowlane: 
 
  1) dopuszcza si� mo�liwo�� scalania i podziałów 

istniej�cych działek ewidencyjnych, na działki 
budowlane, 

 
  2) ustala si� minimaln� powierzchni� nowo wydzielanych 

działek budowlanych 1000 m2, 

 
  3) ustala si�, �e front nowo wydzielanej działki 

budowlanej ma by� nie mniejszy ni� 25 m, 
 
  4) granice nowo wydzielanych działek budowlanych 

powinny by� prostopadłe do linii rozgraniczaj�cych 
dróg wewn�trznych, z tolerancj� do 20°, 

 
  5) dopuszcza si� zainwestowanie nowo wydzielanych 

działek budowlanych o powierzchni mniejszej ni� 
okre�lona w pkt 2 wył�cznie: 

 
a) w celu powi�kszenia s�siedniej nieruchomo�ci pod 

warunkiem, �e działka, z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchni� nie mniejsz�, 
ni� okre�lona w pkt 2, 

 
b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej, 
 
c) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydzielanych 

działek budowlanych, 
 
  6) dopuszcza si� mo�liwo�� wydzielania terenów dla 

wewn�trznego układu komunikacyjnego przy 
uwzgl�dnieniu nast�puj�cych zasad: 

 
a) nowy układ granic zapewni bezpo�redni dost�p do 

drogi publicznej, 
 
b) dopuszcza si� realizowanie obsługi komunikacyjnej 

i dost�pu do nowo wydzielanych działek 
budowlanych, poprzez drogi/ulice wewn�trzne 
stanowi�ce współwłasno�� wszystkich wła�cicieli 
nieruchomo�ci, dla których korzystanie z nich jest 
konieczne lub ustanowienia słu�ebno�ci na 
nieruchomo�ciach przeznaczonych do zabudowy. 

 
5. Zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) ustala si�, �e minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej działki budowlanej lub nie mo�e 
by� mniejszy ni� 60 %, 

 
  2) ustala si� obowi�zek zachowania walorów �rodowiska 

przyrodniczego, a przede wszystkim istniej�cej zieleni 
wysokiej - pojedynczych drzew oraz zadrzewie� 
przydro�nych, 

 
  3) wycink� drzew dopuszcza si� wył�cznie w przypadku 

nieuniknionej kolizji z realizacj� budynku 
mieszkaniowego jednorodzinnego oraz zapewnienia 
dojazdu do działki budowlanej i uzbrojenia działki 
budowlanej w infrastruktur� techniczn�, 

 
  4) ustala si� zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj�cych rze�b� terenu, 
 
  5) ustala si� zakaz dokonywania zmian stosunków 

wodnych, 
 
  6) ustala si� zakaz prowadzenia prac pogarszaj�cych 

warunki siedliskowe oraz prowadz�cych do 
zanieczyszczania terenów w otoczeniu zabudowy, 

 
  7) wprowadza si� ochron� wód podziemnych i 

powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, 
których oddziaływanie lub emitowane 
zanieczyszczenia mog� negatywnie wpłyn�� na stan 
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tych wód, oraz nakaz podł�czenia wszystkich obiektów 
do sieci infrastruktury gminnej, po ich realizacji, 

 
  8) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrzewanie 

pomieszcze� gazem ziemnym, olejem nisko 
siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi, 
w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z 
ustaw� prawo ochrony �rodowiska, 

 
  9) oddziaływanie na �rodowisko przekraczaj�ce 

dopuszczalne wielko�ci poprzez emisj� substancji i 
energii, w szczególno�ci dotycz�ce wytwarzania 
hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania 
powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, winno zamyka� si� na terenie działki 
budowlanej na jakiej jest wytwarzane, 

 
  10) ustala si� obowi�zek zapewnienia odpowiedniej 

ilo�ci miejsca dla pojemników na odpady w 
granicach działki budowlanej, 

 
  11) ustala si� nakaz realizacji ogrodze� poszczególnych 

działek budowlanych w sposób umo�liwiaj�cy 
migracj� drobnej fauny, 

 
  12) ustala si� zakaz lokalizowania przedsi�wzi�� 

mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, w 
rozumieniu ustawy prawo ochrony �rodowiska, za 
wyj�tkiem urz�dze� i obiektów niezb�dnych do 
prawidłowego funkcjonowania lokalnych i 
ponadlokalnych urz�dze� infrastruktury technicznej, 

 
  13) przyjmuje si� kwalifikacj� terenów w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku w 
rozumieniu ustawy prawo ochrony �rodowiska i 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska w 
sprawie progowych warto�ci poziomów hałasu 
wskazuje si� warto�� progow� poziomu hałasu 
dopuszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla godzin dziennych - 
55 dB i dla godzin nocnych 50 dB. 

 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
  1) ustala si�, �e nakaz przeprowadzenia 

archeologicznego rozpoznania powierzchniowego 
poszczególnych terenów przed realizacj� inwestycji, 
na wykonanie, którego nale�y uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 
  2) ustala si� nakaz przedstawienia wyników rozpoznania, 

o którym mowa w pkt 1 Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w celu wydania 
odpowiednich warunków konserwatorskich dla 
dalszego zagospodarowania terenu. 

 
7. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
 
  1) ustala si� nakaz sytuowania wszelkiej zabudowy, 

dopuszczonej w ustaleniach szczegółowych, zgodnie z 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi 
na rysunku planu, 

 
  2) ustala si� nakaz stosowania dachów o nachyleniu 

połaci dachowych 40 do 450 dla budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych, gara�y i budynków 
gospodarczych, 

 

  3) ustala si� maksymaln� wysoko�� zabudowy: 
 

a) do 9,0 m dla budynków mieszkaniowych 
jednorodzinnych (maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne), 

 
b) do 6,0 m dla gara�y i budynków gospodarczych 

(1 kondygnacja nadziemna), 
 
  4) ustala si� maksymaln� intensywno�� zabudowy - 0,4. 
 

8. Zasady obsługi infrastruktury: 
 
  1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5, 
 
  2) obsługa komunikacyjna z istniej�cych dróg 

wewn�trznych poło�onych poza granicami planu, 
 
  3) obsługa infrastruktur� techniczn� z istniej�cej i 

projektowanej sieci, 
 
  4) ustala si� nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla 

wszystkich istniej�cych i nowo wznoszonych obiektów 
na terenie działki budowlanej w ilo�ci 2 miejsca na 1 
budynek mieszkaniowy jednorodzinny, 

 
  5) dopuszcza si� przebudow� i realizacj� nowych 

elementów sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przył�czy wodoci�gowych, 
kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, stacji transformatorowych, sieci i przył�czy 
energetycznych, sieci i przył�czy telekomunikacyjnych. 

 
§ 12. 1. Ustala si�, �e dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem R obowi�zuj� nast�puj�ce 
zasady zagospodarowania i zabudowy: 

 
2. Przeznaczenie: tereny rolnicze. 
 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) ustala si� przeznaczenie terenu na cele rolnicze, 
 
  2) ustala si� zakaz grodzenia nieruchomo�ci, 
 
  3) ustala si� zakaz realizacji reklam i znaków 

informacyjno-plastycznych. 
 

4. Zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) ustala si� nakaz utrzymania 100% powierzchni 

biologicznie czynnej, 
 
  2) ustala si� zakaz zasypywania terenów zabagnionych 

oraz niszczenia naturalnych siedlisk ro�linnych im 
towarzysz�cych, 

 
  3) ustala si� zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj�cych rze�b� terenu, za wyj�tkiem prac 
zwi�zanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym, 

 
  4) ustala si� zakaz dokonywania zmian stosunków 

wodnych 
 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
  1) nie ustala si�. 
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Rozdział 4 
Ustalenia komunikacyjne 

 
§ 13. 1. Ustala si� obsług� komunikacyjn� terenów 

obj�tych granicami planu poprzez drogi wewn�trzne 
poło�one poza granicami planu. 

 
2. Dopuszcza si� wydzielenie dróg wewn�trznych, pod 

warunkiem zachowania minimalnej szeroko�ci dróg 5,0 m. 
 

Rozdział 5 
Zasady uzbrojenia terenu 

Zasady ogólne obowi �zuj�ce na terenie całego planu 
 

§ 14. 1. Dopuszcza si� rozbudow� i przebudow� 
istniej�cych oraz budowy nowych sieci infrastruktury 
technicznej, przy czym nie ogranicza si� mo�liwo�ci 
przebudowy i rozbudowy istniej�cych sieci infrastruktury 
technicznej w celu dostosowania ich do rozwi�za� 
lokalizacyjnych lub technicznych przyj�tych przez 
gestorów infrastruktury w celu obsługi infrastrukturalnej 
terenów zgodnie z ich przeznaczeniem i parametrami 
zabudowy ustalonymi planem oraz terenów poło�onych 
poza granicami obszaru obj�tego niniejsz� uchwał�. 

 
2. Ustala si� nakaz prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej przez tereny przez tereny dróg wewn�trznych, 
na warunkach uzgodnionych z zarz�dc� (wła�cicielem) 
drogi, z zastrze�eniem ust. 3. 

 
3. Dopuszcza si� prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele w 
przypadku braku mo�liwo�ci prowadzenia jak w pkt 2 i po 
uzyskaniu zgody wła�ciciela terenu. 
 

Wodoci �gi i zaopatrzenie w wod � 
 

§ 15. 1. Ustala si� zaopatrzenie obszaru planu w wod� 
z gminnej sieci wodoci�gowej, w oparciu o istniej�ce 
uj�cia wody poło�one w granicach planu oraz inne, 
znajduj�ce si� poza granicami planu. 

 
2. Niezale�nie od zasilania, z sieci wodoci�gowej 

nale�y przewidzie� zaopatrzenie ludno�ci w wod� z 
awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 
 

Kanalizacja 
 

§ 16. 1. Ustala si� obj�cie systemem gminnej sieci 
kanalizacyjnej istniej�cej i projektowanej zabudowy. 

 
2. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej 

dopuszcza si� gromadzenie nieczysto�ci w atestowanych 
i szczelnych podziemnych zbiornikach na nieczysto�ci. 

 
3. Ustala si� zakaz wprowadzania nie oczyszczonych 

�cieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz 
tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów �ciekowych. 

 
4. Ustala si� odprowadzanie wód deszczowych z 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
powierzchniowo na teren własnej działki. 

 
5. Ustala si� nakaz odprowadzania nadmiaru wód 

deszczowych, przekraczaj�cych swoj� ilo�ci� chłonno�� 
gruntu, do zbiorników retencyjnych, przed ich 
odprowadzeniem do odbiorników. 

 

6. Ustala si� nakaz kształtowania powierzchni działek 
budowlanych w sposób zabezpieczaj�cy s�siednie tereny 
i drogi przed spływem wód opadowych. 
 

Elektroenergetyka 
 

§ 17. 1. W odniesieniu do zasad dotycz�cych 
zaopatrzenia w energi� elektryczn� ustala si�: 
 
  1) nakaz podł�czenia do sieci elektroenergetycznej 

wszystkich działek budowlanych i budynków, oraz 
realizacji przył�czy umo�liwiaj�cych pobór energii w 
stopniu wystarczaj�cym dla obsługi funkcji, sposobu 
zagospodarowania i zabudowy działki, 

 
  2) dopuszczenie zasilania w energi� elektryczn� z 

istniej�cych lub projektowanych linii 
elektroenergetycznych, 

 
  3) dopuszczenie realizowania sieci 

elektroenergetycznych �redniego i niskiego napi�cia w 
miar� mo�liwo�ci jako podziemnej, 

 
  4) dopuszczenie realizowania sieci i urz�dze� 

elektroenergetycznych na całym obszarze obj�tym 
planem w miejscach nie koliduj�cych z ustaleniami 
szczegółowymi. 

 
2. W odniesieniu do zasad dotycz�cych sieci 

energetycznych: �redniego i niskiego napi�cia SN i NN 
ustala si�: 
 
  1) dla istniej�cych: 
 

a) nakaz zasilania stacji transformatorowych za 
po�rednictwem linii �redniego napi�cia 
poł�czonych z obiektami Głównego Punktu 
Zasilania, 

 
b) dopuszczenie prowadzenia prac 

modernizacyjnych, 
 
c) dopuszczenie prowadzenia napowietrznych linii SN 

i NN na wspólnych słupach w uzasadnionych 
ekonomicznie przypadkach, 

 
d) dopuszczenie stosowania linii kablowych oraz 

stacji transformatorowych SN/NN w wykonaniu 
wn�trzowym w uzasadnionych ekonomicznie 
przypadkach, 

 
e) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci w ramach 

opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarz�dc� sieci, 

 
  2) dla projektowanych: 
 

a) nakaz zapewnienia zasilania stacji 
transformatorowych za po�rednictwem linii 
�redniego napi�cia poł�czonych z obiektami 
Głównego Punktu Zasilania, 

 
b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach 

infrastruktury w obr�bie linii rozgraniczaj�cych 
drogi, 

 
c) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach 

przyległych za zgod� władaj�cego, 
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d) dopuszczenie przebudowy urz�dze� 
elektroenergetycznych w sytuacjach powstałych na 
skutek wyst�pienia kolizji zamierze� 
inwestycyjnych z istniej�cymi urz�dzeniami 
elektroenergetycznymi w uzgodnieniu i na 
warunkach okre�lonych przez zarz�dc� sieci, 

 
e) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach 

przyległych za zgod� władaj�cego, 
 
f) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci w ramach 

opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarz�dc� sieci, 

 
g) dopuszczenie budowy nowych stacji 

transformatorowych oraz linii �redniego i niskiego 
napi�cia w przypadku zmiany zapotrzebowania na 
energi� elektryczn� w całym obszarze obj�tym 
planem, w miejscach nie koliduj�cych z ustaleniami 
szczegółowymi. 

 
3. W odniesieniu do zasad dotycz�cych potrzeb 

lokalizacyjnych nowych stacji transformatorowych 
15/0,4 kV: 
 
  1) nakaz zapewnienia bezpo�redniego dost�pu od drogi 

publicznej, 
 
  2) ograniczenie minimalnej wielko�ci wydzielanej działki - 

6 m x 5 m, 
 
  3) dopuszczenie mo�liwo�ci realizacji na całym obszarze 

obj�tym planem w miejscach nie koliduj�cych z 
ustaleniami szczegółowymi oraz zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 

 
Gazownictwo 

 
§ 18. 1. Dopuszcza si� zaopatrzenie projektowanej 

zabudowy w gaz ziemny do celów gospodarczych i 
ewentualnie grzewczych w oparciu o istniej�c� poza 
granicami planu sie� �redniego ci�nienia, na warunkach 
okre�lonych przez zarz�dzaj�cego sieci�. 

 
2. Wokół gazoci�gu obowi�zuj� odległo�ci 

podstawowe i strefy bezpiecze�stwa zgodne z warunkami 
wynikaj�cymi z przepisów szczególnych. 

 
3. Ustala si� zasad� prowadzenia projektowanych 

gazoci�gów w pasach ulicznych wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj�cymi, w odległo�ci min. 0,5 m od tych linii 
oraz sytuowania punktów redukcyjno - pomiarowych dla 
poszczególnych zabudowanych posesji w ogrodzeniach 
od strony ulic lub na budynkach - zgodnie z warunkami 
okre�lonymi przez Zarz�dc� sieci. 

 
4. Szafki gazowe (otwierane na zewn�trz od strony 

ulicy) winny by� lokalizowane w linii ogrodze�, w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
Zarz�dzaj�cym sieci� gazow�. 
 

Usuwanie nieczysto �ci stałych i płynnych 
 

§ 19. 1. Ustala si�, �e odpady stałe b�d� wywo�one 
na składowisko odpadów komunalnych wskazane przez 

Wójta Gminy, zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki 
Odpadami. 

 
2. Ustala si� zapewnienie warunków segregowania 

odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami szczegółowymi oraz przepisami prawa 
miejscowego obowi�zuj�cego w tym zakresie. 

 
3. Ustala si� odprowadzenie �cieków sanitarnych z 

istniej�cych i nowych obiektów do sieci kanalizacji. 
 
4. Tymczasowo �cieki sanitarne winny by� wywo�one 

do punktu zlewnego oczyszczalni �cieków. 
 

Ciepłownictwo 
 

§ 20. 1. Ustala si�, �e istniej�ce i projektowane 
budynki b�d� posiadały własne, indywidualne �ródła 
ciepła. 

 
2. Ustala si� zaopatrzenie w ciepło na obszarze planu 

w oparciu o czynniki grzewcze czyste ekologicznie: gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub 
inne odnawialne paliwa, w tym stałe. 
 

Telekomunikacja 
 

§ 21. 1. Ustala si� zaopatrzenie istniej�cych i 
projektowanych budynków w sie� telekomunikacyjn� 
doziemn�, w oparciu o istniej�c� i projektowan� sie�. 

 
2. Dopuszcza si� budow� sieci telekomunikacyjnej 

opartej na systemach radiowych. 
 

Rozdział 6 
Przepisy przej �ciowe i ko �cowe 

 
§ 22. Dla terenu obj�tego planem do spraw 

wszcz�tych przed dniem wej�cia w �ycie planu, a nie 
zako�czonych decyzj� ostateczn�, stosuje si� ustalenia 
planu. 
 

§ 23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si� 
jednorazow� opłat� od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w 
wysoko�ci: 
 
  1) 15 % dla terenów oznaczonych symbolami MN, 
 
  2) 1 % dla terenów oznaczonych symbolami R. 
 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Biskupiec. 
 

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego oraz 
podlega publikacji na oficjalnej stronie internetowej 
Urz�du Gminy. 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Jerzy Czapli�ski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/178/2008 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 6 listopada 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/178/2008 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 6 listopada 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl �dnionych uwag do projektu planu. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rady Gminy Biskupiec rozstrzyga, w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w cz��ci wsi Biskupiec, Gmina Biskupiec, obejmuj�cego teren cz��ci działki 44/10, 
wyło�onego do publicznego wgl�du wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko, co nast�puje: 

 
§ 1. Nie rozstrzyga si� o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyło�enia w/w projektu ze wzgl�du na brak 

wniesienia uwag . 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XX/178/2008 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 6 listopada 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale�� do zada� własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
 

§ 1. W zwi�zku w przyj�tym przeznaczeniem terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w cz��ci 
wsi Biskupiec, Gmina Biskupiec, obejmuj�cego teren cz��ci działki 44/10 na terenie obj�tym granicami planu nie wyst�puj� 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale��ce do zada� własnych gminy, obejmuj�ce realizacj� dróg publicznych, 
usług publicznych oraz budow� sieci wodoci�gowej, kanalizacyjnej, realizacj� o�wietlenia dróg znajduj�cych si� na terenie 
obj�tym niniejsz� uchwał� oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energi� elektryczn� i paliwa gazowe. 
 

§ 2. W zwi�zku z brakiem inwestycji, o których mowa w § 1 Rada Gminy Biskupiec nie rozstrzyga o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 
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UCHWAŁA Nr XX/179/08 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w cz ��ci obr �bu Ł �korz,                       

Gmina Biskupiec, obejmuj �cego teren działek 451/3 i 451/15. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880) w zwi�zku z uchwał� Nr XII/109/07 Rady 
Gminy Biskupiec z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w cz��ci obr�bu 
Ł�korz, Gmina Biskupiec, obejmuj�cego teren działek 
451/3 i 451/15, Rada Gminy Biskupiec stwierdza 
zgodno�� niniejszego planu ze studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biskupiec i uchwala co nast�puje: 
 
 

Rozdział 1 
Zakres obowi �zywania planu 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w cz��ci obr�bu Ł�korz, Gmina 
Biskupiec, obejmuj�cego teren działki 451/3, 451/15, 
zwany dalej planem. 
 

§ 2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) rysunek planu, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, 
 
  2) rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzgl�dnionych uwag do projektu planu, 
stanowi�cy zał�cznik nr 2 do uchwały, 

 
  3) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 


