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UCHWAŁA Nr XXX/266/09 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 29 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w gminie Biskupiec obejmuj �cego 

teren w miejscowo �ci Gaj, obr �b Ł�korz. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) Rada Gminy Biskupiec uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biskupiec i zapoznaniu si� z 
prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
gminie Biskupiec, obejmuj�cy tereny w miejscowo�ci Gaj, 
obr�b Ł�korz, zwany dalej planem. 

 
2. Plan obejmuje teren o powierzchni około 4,2 ha, 

poło�ony na północny - zachód od miejscowo�ci Gaj, 
pomi�dzy jeziorem Wielki Staw a drog� prowadz�c� z 
Bielic do miejscowo�ci Ł�korz, w granicach zgodnych z 
uchwał� Nr XLV/309/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 
27 pa�dziernika 2006 r. zmienion� uchwał� Nr XIX/171/08 
Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 wrze�nia 2008 r. - 
zał�cznik graficzny nr 3 oraz z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

 
3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustale�, stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do uchwały; 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik nr 2 do uchwały; 
 
  4) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik nr 3 do uchwały. 

 
 

§ 2. Przedmiotem ustale� planu s�: 
 
  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ML; 
 
  2) tereny zieleni chronionej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZN; 
 
  3) tereny dróg wewn�trznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDW; 
 
  4) teren ci�gu pieszego, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KX; 
 
  5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - 

§ 5 uchwały; 
 
  6) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - § 6 uchwały; 
 
  7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwały; 
 
  8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie na podstawie 
przepisów odr�bnych - § 8 uchwały; 

 
  9) zasady i warunki podziału nieruchomo�ci - § 9 uchwały; 
 
  10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej - § 10 uchwały; 
 
  11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

i u�ytkowania terenów - § 11 uchwały; 
 
  12) przeznaczenie terenów, parametry i wska�niki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu - § 12 uchwały; 

 
  13) okre�lenie stawki procentowej słu��cej naliczeniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 13 
uchwały. 

 
§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� graficznych 

na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy i okre�lony: 
 
  1) granica terenu obj�tego planem; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce; 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  4) oznaczenia przeznaczenia terenów elementarnych. 
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2. Oznaczenia zasi�gu terenów o zło�onych i 
skomplikowanych warunkach gruntowych podano 
informacyjnie. 

 
3. Oznaczenia liniowe istniej�cych urz�dze� 

sieciowych podano informacyjnie. 
 
4. Linie wewn�trznego podziału, wskazuj� mo�liwo�� 

oraz zasad� podziału i obowi�zuj� w zakresie ilustracji cech 
geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 9 uchwały. 

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

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

Rady Gminy Biskupiec, o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini� wyznaczon� na rysunku planu, której 
obrys budynku nie mo�e przekroczy�; okapy, gzymsy 
mog� t� granic� przekroczy� nie wi�cej ni� 0,8 m; 
balkony, galerie, tarasy, schody zewn�trzne, pochylnie 
i rampy mog� t� granic� przekroczy� nie wi�cej ni� 
1,30 m; 

 
  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y przez 

to rozumie� definicj� zawart� w przepisach odr�bnych, 
dotycz�cych warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

 
  4) terenie elementarnym - nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony jednym 
symbolem; 

 
  5) zło�onych lub skomplikowanych warunkach 

gruntowych - nale�y przez to rozumie� definicje 
zawarte w przepisach odr�bnych, dotycz�cych 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 

 
ROZDZIAŁ II 

Przepisy dotycz �ce całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. W granicach opracowania planu nie wyst�puj� 
elementy zagospodarowania przestrzennego wymagaj�ce 
ochrony b�d� rewaloryzacji, w rozumieniu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Ogrodzenia od strony dróg nie wy�sze ni� 1,20 m; 

nale�y je wykona� z materiałów tradycyjnych takich jak 
kamie�, drewno, cegła, metal itp. Zabrania si� stosowania 
ogrodze� betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych �elbetowych. 

 
3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 

ponadto okre�lone poprzez ustalenie parametrów i 
wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
1. Cały obszar opracowania znajduje si� w granicach 

Skarli�skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w 
granicach potencjalnej siedliskowej ostoi przyrody Natura 
2000 pod nazw� „Dolina Kakaju”; obowi�zuj� przepisy o 
ochronie przyrody oraz stosowne rozporz�dzenia; 

 
2. Poziom hałasu w �rodowisku nale�y przyj�� dla 

całego obszaru obj�tego planem jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, stosownie do przepisów o ochronie 
�rodowiska; 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zakazy: 

 
  a) zakaz stosowania �u�la piecowego do utwardzania 

dróg i placów; 
 
  b) zakaz zmiany rze�by terenu ponad niezb�dne 

minimum zwi�zane z lokalizacj� budynków rekreacji 
indywidualnej. 

 
  c) zakaz stosowania w indywidualnych systemach 

grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych 
systemów grzewczych, wpływaj�cych znacz�co 
negatywnie na jako�� powietrza, stosownie do 
przepisów odr�bnych. 

 
4. Ustala si� nast�puj�ce nakazy: 

 
  a) gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami okre�lonymi w gminnym 
programie gospodarki odpadami; nie dopuszcza si� 
utylizacji i składowania odpadów na terenie działki 
własnej, 

 
  b) istniej�ca i projektowana zabudowa musi by� 

podł�czona do sieci kanalizacji sanitarnej po jej 
zrealizowaniu. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
chronione lub wymagaj�ce ochrony. W s�siedztwie 
planowanej inwestycji znajduj� si� stanowiska 
archeologiczne. W przypadku natrafienia na zabytki 
archeologiczne nale�y niezwłocznie powiadomi� 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. W 
przypadku inwestycji liniowych wszelkie roboty ziemne 
nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem archeologicznym, na 
który wymagane jest osobne pozwolenie WKZ w Olsztynie. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych. 
Na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 
udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz 
tereny nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi. 

 
§ 9. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci. 
 
1. Ustala si� nast�puj�ce parametry działek 

budowlanych: 
 

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2; 
 
- minimalna szeroko�� frontu działki - 20 m; ustalenie 

to nie dotyczy działek istniej�cych. 
 

2. Przez front działki nale�y rozumie� granic� działki 
od strony drogi obsługuj�cej. 

 
3. Odno�nie działek obsługiwanych z si�gacza 

minimaln� szeroko�� frontu nale�y przyj�� jako szeroko�� 
działki tj. jej krótszego boku. 
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§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 
 

1. W rozwi�zaniach komunikacji ustala si� jako 
obowi�zuj�ce: 
 
  a) powi�zanie z układem nadrz�dnym, z drog� gminn�, 

poprzez istniej�ce i projektowane drogi wewn�trzne; 
 
  b) obsługa komunikacyjna działek z dróg wewn�trznych; 
 
  c) nawierzchnie dróg wykona� jako przepuszczalne; 
 
  d) klasyfikacja i parametry dróg: 
 

Symbol na 
rysunku planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

min. Szeroko�� 
 w liniach 

rozgraniczaj�cych 
1KDW, 4KDW droga wewn�trzna - 8,00 m 

2KDW droga wewn�trzna - 6,00 m 

3KDW droga wewn�trzna - 

zgodnie z 
obecnym 
podziałem 

geodezyjnym 
5KX ci�g pieszy - 4,00 m 

 
2. W rozwi�zaniach infrastruktury technicznej ustala 

si� jako obowi�zuj�ce: 
 
  a) zaopatrzenie w wod� z gminnej sieci wodoci�gowej; 
 
  b) odprowadzanie �cieków docelowo do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 
 
  c) do czasu stworzenia technicznych mo�liwo�ci 

przył�czenia do sieci kanalizacji sanitarnej, nie dłu�ej 
jak do 31 grudnia 2015 r. dopuszcza si� 
odprowadzanie �cieków do indywidualnych 
bezodpływowych zbiorników; 

 
  d) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych 

zgodnie z § 6, pkt 3, lit. c uchwały; 
 
  e) wody deszczowe zagospodarowa� w granicach 

poszczególnych działek; 
 
  f) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne; 

 
  g) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

�ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi; 

 
  h) sieci uzbrojenia technicznego nale�y prowadzi� w 

liniach rozgraniczaj�cych ci�gów komunikacyjnych, 
dopuszcza si� wykonanie sieci uzbrojenia 
technicznego na terenach przeznaczonych pod 
zabudow� oraz pod �cie�k� piesz� na terenie 8ZN; 

 
  i) w przypadku kolizji istniej�cych sieci z planowanym 

zainwestowaniem, nale�y je przebudowa� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami i normami na warunkach i 
w uzgodnieniu z dysponentem sieci. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania i u�ytkowania terenów: 
 
  1) do czasu zagospodarowania zgodnego z 

przeznaczeniem, teren obj�ty planem nale�y 
u�ytkowa� w sposób dotychczasowy; 

 
  2) zakazuje si� wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj�tkiem obiektów zaplecza 
budowy. 

 
ROZDZIAŁ III 

Przepisy dotycz �ce poszczególnych terenów 
elementarnych wydzielonych liniami 

rozgraniczaj �cymi  
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenów, 
parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

 
Symbol terenu 
elementarnego Ustalenia 

1ML, 4ML, 5ML 1. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
 
  a) na jednej działce mo�na realizowa� jeden budynek 

rekreacji indywidualnej; 
 
  b) zakaz sytuowania wolnostoj�cych budynków 

gospodarczych, gara�owych lub gospodarczo - 
gara�owych; funkcje gospodarcze i gara�owe nale�y 
realizowa� w jednej bryle z brył� budynku rekreacji 
indywidualnej; 

 
  c) wysoko�� zabudowy - max. dwie kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy strome 
dwu - lub wielospadowe o k�cie nachylenia połaci 30˚ 
÷ 45˚, pokryte dachówk� ceramiczn�, cementow�, 
blacho-dachówk� lub gontem bitumicznym, w kolorze 
czerwonym, br�zowym lub ciemnozielonym; 

 
  d) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne, cegła, 

kamie�, tynki, drewno; 
 
  e) max. powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni 

działki; 
 
  f) min. powierzchnia biologicznie czynna - 60 % 

powierzchni działki; 
 
  g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległo�ci 
od granic działki nale�y przyjmowa� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi. 

 
3. W cz��ci terenów elementarnych wyst�puj� zło�one 
warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. W przypadku sytuowania obiektów budowlanych na 
terenach o zło�onych warunkach gruntowych, na etapie 
projektu budowlanego kategori� geotechniczn� oraz 
rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno - 
geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
 

2ML 1. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
 
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
 
  a) na jednej działce mo�na realizowa� jeden budynek 

rekreacji indywidualnej; 
 
  b) zakaz sytuowania wolnostoj�cych budynków 

gospodarczych, gara�owych lub gospodarczo - 
gara�owych; funkcje gospodarcze i gara�owe nale�y 
realizowa� w jednej bryle z brył� budynku rekreacji 
indywidualnej; 

 
  c) wysoko�� zabudowy - max. dwie kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy strome 
dwu - lub wielospadowe o k�cie nachylenia połaci 30˚ 
÷ 45˚, pokryte dachówk� ceramiczn�, cementow�, 
blacho-dachówk� lub gontem bitumicznym, w kolorze 
czerwonym, br�zowym lub ciemnozielonym; 

 
  d) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne, cegła, 

kamie�, tynki, drewno; 
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  e) max. powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni 
działki; 

  f) min. powierzchnia biologicznie czynna - 60 % 
powierzchni działki; 

  g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległo�ci 
od granic działki nale�y przyjmowa� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi. 

 
3ML 1. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidualnej. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj�ca. 
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
  a) na jednej działce mo�na realizowa� jeden budynek 

rekreacji indywidualnej lub zamiennie jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny; 

  b) wysoko�� zabudowy - max. dwie kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy strome 
dwu - lub wielospadowe o k�cie nachylenia połaci 30˚ 
÷ 45˚, pokryte dachówk� ceramiczn�, cementow�, 
blacho-dachówk� lub gontem bitumicznym, w kolorze 
czerwonym, br�zowym lub ciemnozielonym; 

  c) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne, cegła, 
kamie�, tynki, drewno; 

  d) max. powierzchnia zabudowy - 5 % powierzchni 
działki; 

  e) min. powierzchnia biologicznie czynna - 80 % 
powierzchni działki; 

  f) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległo�ci 
od granic działki nale�y przyjmowa� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi. 

3. W cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� zło�one i 
skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. Jest to fragment terenu o 
niekorzystnych warunkach do zabudowy (obni�enie z 
płytk� wod� gruntow� oraz obni�enie pojezierne 
zabagnione z zieleni� nisk�). T� cz��� terenu nale�y 
zachowa� w stanie naturalnym z mo�liwo�ci� 
cz��ciowego odtworzenia otwartego lustra wody. 
Obowi�zuje zakaz sytuowania obiektów budowlanych w 
tej cz��ci terenu elementarnego. 
4. Cały teren elementarny stanowi jedn� działk� 
budowlan�. 
 

6ML 1. Przeznaczenie: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
  a) na jednej działce mo�na realizowa� jeden budynek 

rekreacji indywidualnej; 
  b) zakaz sytuowania wolnostoj�cych budynków 

gospodarczych, gara�owych lub gospodarczo - 
gara�owych; funkcje gospodarcze i gara�owe nale�y 
realizowa� w jednej bryle z brył� budynku rekreacji 
indywidualnej; 

  c) wysoko�� zabudowy - max. dwie kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy strome 
dwu - lub wielospadowe, o k�cie nachylenia połaci 30˚ 
÷ 45˚, pokryte dachówk� ceramiczn�, cementow�, 
blacho-dachówk� lub gontem bitumicznym, w kolorze 
czerwonym, br�zowym lub ciemnozielonym; 

  d) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne, cegła, 
kamie�, tynki, drewno; 

  e) max. powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni 
działki; 

  f) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna - 60 % 
powierzchni działki; 

  g) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległo�ci 
od granic działki nale�y przyjmowa� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi. 

3. W cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� zło�one 
warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. W przypadku sytuowania obiektów budowlanych na 
terenie o zło�onych warunkach gruntowych, na etapie 
projektu budowlanego kategori� geotechniczn� oraz 
rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno - 
geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
4. W cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� 
skomplikowane warunki gruntowe, tj. tereny zagro�one 
osuwaniem si� mas ziemnych, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu. Zagospodarowa� trwał� zieleni� i 
zapewni� swobodny odpływ wody. Obowi�zuje zakaz 
zabudowy w tej cz��ci terenu. 

 
7ML 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji 

indywidualnej. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj�ca. 
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
  a) na jednej działce mo�na realizowa� jeden budynek 

rekreacji indywidualnej lub zamiennie jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny; 

  b) wysoko�� zabudowy - max. dwie kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe; dachy strome 
dwu - lub wielospadowe, o k�cie nachylenia połaci 30˚ 
÷ 45˚, pokryte dachówk� ceramiczn�, cementow�, 
blacho-dachówk� lub gontem bitumicznym, w kolorze 
czerwonym, br�zowym lub ciemnozielonym; 

  c) w elewacjach stosowa� materiały tradycyjne, cegła, 
kamie�, tynki, drewno; 

  d) max. powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni 
działki; 

  e) min. powierzchnia terenu biologicznie czynna - 60 % 
powierzchni działki; 

  f) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie 
oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległo�ci 
od granic działki nale�y przyjmowa� zgodnie z 
przepisami odr�bnymi. 

3. W cz��ci terenu elementarnego wyst�puj� zło�one 
warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. W przypadku sytuowania obiektów budowlanych na 
terenie o zło�onych warunkach gruntowych, na etapie 
projektu budowlanego kategori� geotechniczn� oraz 
rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno - 
geotechnicznej) nale�y ustala� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
 

8ZN 1. Przeznaczenie: ziele� chroniona. 
2. Znaczna cz��� terenu elementarnego stanowi� 
obni�enia wytopiskowe o stromych skarpach - teren 
zabagniony, gospodarczo nieu�ytkowany, okresowo z 
otwartym lustrem wody, poro�ni�ty zieleni� wysok� 
(głównie brzoza, łoza). 
3. Istniej�c� ziele� pozostawi� w stanie naturalnym. 
4. Dopuszcza si� lokalizacj� �cie�ki pieszej o nawierzchni 
przepuszczalnej (�wirowej, z kamienia polnego lub 
gruntowej), której orientacyjny przebieg pokazano na 
rysunku planu. 
5. Obowi�zuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Przepisy ko �cowe 
 

§ 13. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
całego terenu opracowania, w wysoko�ci 15 %. 
 

§ 14. W granicach opracowania planu inwestycji celu 
publicznego nale��cych do zada� gminy w rozumieniu 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie przewiduje si�. 
 

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

§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty 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 XXX/266/09 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/266/09 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biskupiec obejmuj�cego teren w 
miejscowo�ci Gaj, obr�b Ł�korz. 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  
 

Do projektu w/w planu nie wniesiono �adnych uwag. W zwi�zku z tym rozstrzygni�cie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie ma 
zastosowania. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXX/266/09 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 29 pa�dziernika 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biskupiec obejmuj�cego teren w 
miejscowo�ci Gaj, obr�b Ł�korz. 
 

Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada � własnych gminy. 

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

poz. 717 ze zmianami) stwierdza si�, �e na terenie obj�tym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nale��cych do zada� własnych gminy nie przewiduje si�. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/218/09 

Rady Miejskiej we Fromborku 

z dnia 29 pa �dziernika 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy m aterialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o 
systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, 
poz. 788, Nr 249, poz. 2104 z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 
208, poz. 1532 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542) - 
Rady Miejska we Fromborku uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� Regulamin udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork, który 
stanowi zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Frombork. 

 
§ 3. Postanowienia Regulaminu maj� zastosowanie do 

pomocy materialnej udzielanej od 1 listopada 2009 roku. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/27/05 Rady Miejskiej 

Gminy Frombork z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta i gminy Frombork oraz uchwała Nr XI/65/07 
Rady Miejskiej Gminy Fromborku z dnia 27 wrze�nia 
2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/05 Rady 
Miejskiej Gminy Frombork z dnia 31 marca 2005 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Frombork. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej we Fromborku 
Bogdan Jussis 

 

 


