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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/266/2008 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie zgodno �ci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego Gminy 

Gietrzwałd w miejscowo �ci Gietrzwałd ze zmian � studium uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gietrzwałd. 

 
W zwi�zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza 

si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� i rysunkiem zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVII/266/2008 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych  do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w miejscowo �ci Gietrzwałd. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w miejscowo�ci Gietrzwałd nie ma uwag nieuwzgl�dnionych, które 
wpłyn�ły w okresie przewidzianym Art.17 pkt 11, ww. ustawy. 
 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XXVII/266/2008 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej nale ��cych do 
zada� własnych Samorz �du na obszarze obj �tym zmian � miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gietrzwałd w miejscowo �ci Gietrzwałd. 
 

Lp Rodzaj inwestycji Obci��enie kosztami 
1. Budowa stacji transformatorowych i doprowadzenie energii z linii SN  Zakład Energetyczny SA 
2. Realizacja przył�czy elektroenergetycznych i przebudowa linii koliduj�cych 

z zabudow� 
Wła�ciciele nieruchomo�ci 

3. Realizacja kolektora sanitarnego Inwestycja komunalna przy współudziale 
inwestorów 

4. Realizacja sieci kanalizacyjnej przepompowni i przył�czy  Inwestycja komunalna przy współudziale 
inwestorów 

4. Realizacja sieci wodoci�gowej rozdzielczej  Inwestycja komunalna przy współudziale 
inwestorów 
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UCHWAŁA Nr XXVII/267/2008 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej                    

i sportowej w rejonie wsi Naterki w gminie Gietrzwa łd. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 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, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 

2006 r. Nr 17, poz. 128) i 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, 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
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Nr 201, poz. 1237) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co 
nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gietrzwałd oraz zapoznaniu si� z 
prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy rekreacyjnej i sportowej w 
rejonie wsi Naterki gmina Gietrzwałd, zwanego dalej 
planem. 
 

2. Plan obejmuje zakres i granice zgodne z uchwał� 
Rady Gminy Gietrzwałd Nr X/107/2007 z dnia 23 sierpnia 
2007 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki 
gmina Gietrzwałd. 

 
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 1:2000 stanowi�cego zał�cznik 

nr 1 do uchwały; 
 
  3) rozstrzygni�cia w sprawie zgodno�ci planu z 

ustaleniami studium, rozstrzygni�cia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygni�cia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o sposobach ich 
finansowania stanowi�cych zał�cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustale� planu s�: 

 
  1) tereny zabudowy zwi�zanej z obsług� ruchu 

turystycznego - UT; 
 
  2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW; 
 
  3) tereny sportowo-rekreacyjne - US; 
 
  4) tereny zaplecza technicznego z funkcj� usługowo-

mieszkaln� -U/MN; 
 
  5) tereny zieleni le�nej - ZL; 
 
  6) tereny obsługi komunikacji - KS; 
 
  7) tereny dróg wewn�trznych - KDW; 
 
  8) tereny dróg publicznych, lokalnych - KD-L; 
 
  9) zasady obsługi infrastruktur� techniczn�; 
 
  10) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania 

działek oraz zabezpieczenia potrzeb parkingowych 
projektowanych inwestycji; 

 
  11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrody i 

krajobrazu. 
 

§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�ce oznaczenia graficzne 
jako obowi�zuj�ce: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu i 

ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów elementarnych; 
 
  4) granice terenu obj�tego planem. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia mog� podlega� zmianom: 
 
  1) linie orientacyjnego przebiegu ci�gów pieszo-

jezdnych. 
 

§ 4. 1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala si� 
jako obowi�zuj�ce: 
 
  1) obowi�zuje nakaz podł�czenia wszystkich obiektów do 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; 
 
  2) zaopatrzenie w wod� z gminnej sieci wodoci�gowej - 

wykonanie sieci wodoci�gowej nale�y przeprowadzi� 
jednocze�nie z budow� sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza si� lokalizacj� hydrantów 
przeciwpo�arowych w celu spełnienia wymaga� p-po�, 
dopuszcza si� budow� uj�cia wody w celu 
deszczowania pola golfowego i w celu spełnienia 
wymaga� p-po�; 

 
  3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg, 

parkingów, placów utwardzonych oraz pozostałych 
wód opadowych - po odpowiednim podczyszczeniu 
odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach 
własno�ci nieruchomo�ci, dopuszcza si� inne 
rozwi�zania w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  4) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych �ródeł 

zaopatrzenia w ciepło z wykluczeniem paliw 
wysokoemisyjnych; 

 
  5) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowniczej, warunki 

doprowadzenia sieci oraz przył�czy nale�y uzyska� u 
dysponenta sieci; 

 
  6) nowe sieci energetyczne i telekomunikacyjne z 

przył�czami w granicach planu nale�y wykona� jako 
kablowe na warunkach okre�lonych przez 
dysponentów sieci, w granicach planu istniej� 
elektroenergetyczne linie kablowe SN 15 kV i nn 0,4 
kV oraz elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15 
kV i nn 0,4 kV. 

 
  7) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

istniej�cymi sieciami oraz urz�dzeniami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nale�y je 
przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego przy zachowaniu 
wymaganych stref ochronnych, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, normami i warunkami 
przebudowy uzyskanymi u dysponenta sieci; 

 
  8) sieci infrastruktury technicznej oraz niezb�dne 

urz�dzenia nale�y prowadzi� w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg i ci�gów pieszo-jezdnych; w 
razie potrzeby dopuszcza si� budow� sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami 
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rozgraniczaj�cymi dróg i ci�gów pieszo-jezdnych, 
dopuszcza si� wydzielenie terenów pod infrastruktur� 
techniczn�; 

 
  9) w granicach planu dopuszcza si� lokalizacj� 

przepompowni �cieków, transformatorów 
energetycznych itp.; 

 
  10) w przypadku realizacji przepompowni �cieków 

dopuszcza si� w bezpo�rednim s�siedztwie 
przepompowni budow� szczelnego zbiornika 
awaryjnego na �cieki, w takim przypadku nale�y 
przewidzie� stref� ochrony sanitarnej w promieniu 
50 m od zbiornika z zakazem lokalizacji zabudowy 
kubaturowej; 

 
  11) odpady bytowe winny by� gromadzone w ramach 

własno�ci nieruchomo�ci oraz okresowo wywo�one 
przez specjalistyczne przedsi�biorstwo na 
zorganizowane miejsce utylizacji. 

 
§ 4. 2. W zakresie rozwi�za� komunikacyjnych ustala 

si�: 
 
  1) układ podstawowy stanowi� drogi gminne; budowa 

nowych zjazdów, urz�dze� infrastruktury, nawierzchni 
itp. na warunkach ustalonych przez zarz�dc� drogi; 

 
  2) stan prawny dróg wewn�trznych i ci�gów pieszo-

jezdnych powinien zapewnia� mo�liwo�� obsługi 
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich 
przyległych. 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) w granicach opracowania planu nie wyznacza si� 

terenów wymagaj�cych procedury scalenia i podziału 
nieruchomo�ci; 

 
  2) ogrodzenia działek nie mog� przekracza� wysoko�ci 

150 cm, zabrania si� wykonywania ogrodze� z 
elementów betonowych prefabrykowanych, pełnych 
lub a�urowych �cian murowanych lub elementów 
metalowych; podstawowym materiałem powinna by� 
cegła, drewno, kamie�; do uzupełnienia ogrodze� 
wskazane s� �ywopłoty. 

 
§ 6. W zakresie ochrony �rodowiska przyrodniczego 

oraz krajobrazu ustala si� jako obowi�zuj�ce: 
 
  1) dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku dla terenu 

oznaczonego symbolem 1UT, 4U/MN, 5U/MN nale�y 
przyj�� jak dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych a 
dla terenu oznaczonego symbolem 2MW nale�y 
przyj�� jak dla celów mieszkaniowych. 

 
§ 7. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
  1) na terenie opracowania planu nie istniej� prawne 

formy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

 
  2) w zakresie kształtowania architektury wprowadza si� 

postulaty, które maj� swoje odzwierciedlenie równie� 
w ustaleniach szczegółowych: 

 
a) now� zabudow� projektowa� w nawi�zaniu do 

tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalne; 

 
b) w elewacjach stosowa� materiały naturalne, 

tradycyjne, cegła, kamie�, tynki o wygl�dzie 
tradycyjnych tynków, drewno; 

 
c) dachy o k�cie nachylenia 350-450, dwu - lub 

wielospadowe, pokryte materiałami naturalnymi w 
kolorze czerwieni; 

 
d) wszelkie inne zmiany winny uwzgl�dni� analiz� 

skutków dla krajobrazu i panoramy miejscowo�ci. 
 

§ 8. Ustala si� nast�puj�c� interpretacj� u�ytych poj�� 
w niniejszej uchwale: 
 
  1) k�t nachylenia dachu - k�t pochylenia płaszczyzny 

połaci wzgl�dem płaszczyzny poziomej; k�t nachylenia 
dachu nie odnosi si� do elementów takich jak: lukarny, 
naczółki, zadaszenie wej��; 

 
  2) adaptacji - nale�y przez to rozumie� przystosowanie 

obiektu lub budynku do aktualnych potrzeb 
u�ytkowania poprzez: przebudow�, rozbudow�, 
nadbudow� oraz zmian� sposobu u�ytkowania 
budynku lub obiektu, pod warunkiem, �e zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki 
s� zgodne z ustaleniami okre�lonymi dla 
poszczególnych terenów elementarnych zawartych w 
niniejszej uchwale; 

 
  3) funkcja podstawowa - funkcja dominuj�ca na danym 

terenie wydzielona liniami rozgraniczaj�cymi tzn. 
zajmuj�ca co najmniej 60 % ł�cznej powierzchni 
terenu elementarnego; 

 
  4) funkcja uzupełniaj�ca - nale�y przez to rozumie� inne 

rodzaje przeznaczenia ni� podstawowe, które 
uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe. Ł�czna powierzchnia terenu zwi�zana z 
przeznaczeniem dopuszczalnym nie mo�e 
przekracza� 40 % powierzchni terenu elementarnego; 

 
  5) wska�nik intensywno�ci zabudowy - jest to wska�nik 

wyra�aj�cy stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków zlokalizowanych na działce do 
powierzchni działki budowlanej; 

 
  6) nieprzekraczalna linia zabudowy- oznacza 

maksymalne usytuowanie budynku z mo�liwo�ci� 
wycofania budynku w gł�b działki, nieprzekraczalna 
linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku 
jak: balkon, okap, wykusze; gzymsy, galerie, tarasy nie 
zadaszone, schody zewn�trzne, pochylnie i rampy; 

 
  7) teren elementarny - nale�y przez to rozumie� teren 

wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi, dla którego 
okre�lono szczegółowe zasady zagospodarowania i 
oznaczono symbolem. 

 
ROZDZIAŁ II 

Przepisy szczegółowe dotycz �ce terenów 
elementarnych wydzielonych liniami 

rozgraniczaj �cymi 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
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Oznaczenie 
terenu 

elemen-
tarnego 

 

Ustalenia 

 
1UT 

 
Przeznaczenie: zabudowa zwi�zana z obsług� ruchu 
turystycznego w tym usługi turystyki i rekreacji, klub golfowy, 
gara�e na meleksy itp. 
 
1) Zezwala  si�  na: adaptacj�,  budow�,  odbudow�  lub 

rozbiórk� budynków w rozumieniu wła�ciwych przepisów 
budowlanych z zastosowaniem przepisów niniejszej 
uchwały. 

2) Jako  funkcj�  uzupełniaj�c�  dopuszcza si� lokalizacj� 
budynków gospodarczych w tym gara�y. 

3)  Rodzaj i nachylenie dachu dla ka�dego rodzaju zabudowy: 
dachy strome dwu lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
35o -45o. 

4)  Dla tarasów dopuszcza si� dachy płaskie. 
5) Ilo�� kondygnacji dla zabudowy usługowej zwi�zanej z 

obsług� ruchu turystycznego: maks 2 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe. 

6) Ilo�� kondygnacji dla zabudowy gospodarczej: maks 1 
kondygnacja nadziemna. 

7)  Dopuszcza si� podpiwniczenie budynków. 
8) Maksymalna wysoko�� poziomu posadzki parteru dla 

zabudowy: max 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu 
przyległego do budynku. 

9) Maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 45 % 
terenu elementarnego. 

10) Minimalna  powierzchnia  biologicznie  czynna - 20 % 
terenu elementarnego. 

11) Miejsca parkingowe wynikaj�ce z programu inwestycji 
nale�y przewidzie� w granicach terenu elementarnego tj. 
min. 30 mp. 

12)  Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury tj. 
ogrodzenia, ławki itp. oraz altany. 

13)  Dopuszcza  si�   zachowanie  istniej�cych   podziałów 
działek lub dokonanie nowych podziałów po obrysie linii 
rozgraniczaj�cych teren elementarny. 

14) Dopuszcza  si�  lokalizacj�  terenu  do  obsługi 
komunikacyjnej w tym ci�gi pieszo-jezdne o minimalnej 
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 5,0 m i ci�gi 
piesze; miejsca parkingowe, place i skwery, dojazdy dla 
samochodów osobowych, dostawczych i obsługi 
technicznej oraz komunikacji zorganizowanej wraz z 
zieleni� urz�dzon�. 

15) Obsługa komunikacyjna poprzez drog� wewn�trzn� o 
symbolu 12KDW oraz ci�gi pieszo-jezdne wydzielone na 
terenie planu na podstawie projektu budowlanego, które 
winny zapewni� dost�p do drogi publicznej. 

 
 

 
2MW 

 
Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
stałego zamieszkania, zwi�zanej z obsług� pola golfowego. 
 
1) Rodzaj i nachylenie dachu dla zabudowy: dachy strome 

dwu lub wielospadowe o k�cie nachylenia 35o -45o. 
2) Ilo�� kondygnacji dla zabudowy: maks 2 kondygnacje 

nadziemne plus antresola. 
3)  Dopuszcza si� podpiwniczenie budynków. 
4) Maksymalna  wysoko�� poziomu posadzki parteru dla 

zabudowy: max 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu 
przyległego do budynku. 

5) Maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 60 % 
terenu elementarnego. 

6)  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15 % terenu 
elementarnego. 

7) Miejsca parkingowe wynikaj�ce z programu inwestycji 
nale�y przewidzie� w granicach terenu elementarnego tj. 
min : 1 mp/1 lokal mieszkalny. 

8) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury tj. 
ogrodzenia, ławki itp. oraz altany. 

9) Dopuszcza si� zachowanie istniej�cych podziałów działek 
lub dokonanie nowych podziałów po obrysie linii 
rozgraniczaj�cych teren elementarny. 

10) Dopuszcza  si�  lokalizacj�  terenu  do  obsługi 
komunikacyjnej w tym ci�gi pieszo - jezdne i piesze, 
miejsca parkingowe, place i skwery, dojazdy dla 
samochodów osobowych, dostawczych i obsługi 
technicznej oraz komunikacji zorganizowanej wraz z 
zieleni� urz�dzon�. 

11) Obsługa komunikacyjna w oparciu o ci�gi pieszo-jezdne 
zlokalizowane na terenie planu na podstawie projektu 
budowlanego, które winny zapewni� dost�p do drogi 
publicznej. 

 
 

 
3US 

 
Przeznaczenie: tereny sportowo - rekreacyjne w tym pole 
golfowe. 
 
1) Dopuszcza  si� korekt� istniej�cego układu hydrogra-

ficznego oraz ukształtowania terenu w celu odpowiedniego 
przygotowania pola golfowego. 

2)  Dopuszcza si� wykonanie systemu irygacji i drena�u. 
3) Dopuszcza si� lokalizacj� niezb�dnej infrastruktury tech-

nicznej tj. sieci i przył�czy, przepompownie �cieków, 
transformatory energetyczne, uj�cia wody, drena� itp. 

4) W granicach  terenu  elementarnego  dopuszcza si� 
lokalizacj� zbiorników wodnych oraz naturalnej zieleni 
wysokiej. 

5)  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 95 % terenu 
elementarnego. 

6)  Miejsca parkingowe - nie wyznacza si�. 
7) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury tj. 

ogrodzenia, ławki itp., altany oraz niezb�dnych urz�dze� i 
obiektów budowlanych słu��cych funkcjonowaniu pola 
golfowego. 

8) Dopuszcza si� wydzielenie ci�gów pieszo-jezdnych o 
minimalnej szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 5,0 m 
oraz ci�gów pieszych. 

9) Obsługa komunikacyjna w oparciu o drog� wewn�trzn� o 
symbolu 12KDW i 13KDW oraz inne ci�gi pieszo-jezdne 
wydzielone na podstawie projektu budowlanego, które 
winny zapewni� dost�p do drogi publicznej. 

 
4U/MN 

 
Przeznaczenie: tereny zaplecza technicznego z funkcj� 
usługowo-mieszkaln� w tym zaplecze techniczne oraz 
zaplecze mieszkalno-socjalne do obsługi pola golfowego. 
 
1)  Rodzaj i nachylenie dachu dla ka�dego rodzaju zabudowy: 

dachy strome dwu lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
35o -45o. 

2) Ilo�� kondygnacji dla zabudowy: maks 2 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe. 

3)  Dopuszcza si� podpiwniczenie budynków. 
4) Maksymalna wysoko�� poziomu posadzki parteru dla 

zabudowy: max 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu 
przyległego do budynku. 

5) Maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 40 % 
terenu elementarnego. 

6)  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 % terenu 
elementarnego. 

7) Miejsca parkingowe wynikaj�ce z programu inwestycji 
nale�y przewidzie� na terenie o symbolu 10KS wg. 
wska�nika min. 4 mp. 

8) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury tj. 
ogrodzenia, ławki itp. oraz altany. 

9)  Dopuszcza si� zachowanie istniej�cych podziałów działek 
lub dokonanie nowych podziałów po obrysie linii 
rozgraniczaj�cych teren elementarny. 

10) Obsługa komunikacyjna w oparciu o drog� wewn�trzn� o 
symbolu 12KDW. 

 
 
5U/MN 

 
Przeznaczenie: tereny zaplecza technicznego z funkcj� 
usługowo-mieszkaln� w tym zaplecze techniczne oraz 
zaplecze mieszkalno-socjalne do obsługi pola golfowego. 
 
1) Rodzaj i nachylenie dachu dla ka�dego rodzaju zabudowy: 

dachy strome dwu lub wielospadowe o k�cie nachylenia 
35o -45o. 

2) Ilo�� kondygnacji dla zabudowy: maks 2 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze u�ytkowe. 

3)  Dopuszcza si� podpiwniczenie budynków. 
4) Maksymalna wysoko�� poziomu posadzki parteru dla 

zabudowy: max 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu 
przyległego do budynku. 

5) Maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy - 40 % 
terenu elementarnego. 

6) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 % terenu 
elementarnego. 

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z zał�cznikiem 
graficznym nr 1 do uchwały. 

8) Miejsca parkingowe wynikaj�ce z programu inwestycji 
nale�y przewidzie� w granicach terenu elementarnego wg. 
wska�nika min. 4 mp. 

9) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury tj., 
ogrodzenia, ławki itp. oraz altany. 

10) Dopuszcza si� zachowanie istniej�cych podziałów działek 
lub dokonanie nowych podziałów po obrysie linii 
rozgraniczaj�cych teren elementarny. 

11) Obsługa komunikacyjna w oparciu o drog� wewn�trzn� o 
symbolu 13KDW lub drog� publiczn� 14KD-L. 
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6ZL, 7ZL, 
8ZL, 9ZL 

 
Przeznaczenie: tereny zieleni le�nej. 
 
1) Nie zezwala si� na budow� budynków w rozumieniu 

przepisów budowlanych. 
 
2) Nale�y zachowa� tereny le�ne i prowadzi� gospodark� 

le�n� zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

 
10KS, 
11KS 

 
Przeznaczenie: tereny obsługi komunikacji rozumiane jako 
parkingi z zieleni� urz�dzon� place i skwery, place 
nawrotowe, ci�gi piesze, dojazdy dla samochodów 
osobowych, dostawczych, itp. 
 
1) Dopuszcza si� uzbrojenie terenu w niezb�dne sieci oraz 

przył�cza obsługuj�ce przedmiotowy teren oraz tereny 
s�siednie. 

 
2) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury tj., 

ogrodzenia, ławki itp. oraz altany. 
 
3) Obsługa komunikacyjna w oparciu o drog� wewn�trzn� o 

symbolu 12KDW. 
 

12KDW Przeznaczenie: droga wewn�trzna. 
 
1) Minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 10,0 m. 
 
2) Minimalna szeroko�� jezdni - 5,0 m. 
 
3) Nie dopuszcza si� lokalizowania miejsc parkingowych. 
 

13KDW Przeznaczenie: droga wewn�trzna. 
 
1) Minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 12,0 m. 
 
2) Minimalna szeroko�� jezdni - 6,0 m. 
 
3) Wskazane nasadzenia drzewostanu wzdłu� drogi. 
 

14KD-L Przeznaczenie: droga publiczna - lokalna. 
 
1) Minimalna szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 20,0 m. 
 
2) Minimalna szeroko�� jezdni - 6,0 m. 
 
3) Wskazane nasadzenia drzewostanu wzdłu� ulicy. 
 

 

§ 10. Nieokre�lone w ustaleniach planu warunki 
zabudowy reguluj� wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 11. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu w 
nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 
Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 

1UT 30% 
2MW 30% 
3US 30% 

4U/M, 5U/M 30% 

 
§ 12. W granicach opracowania planu inwestycj� celu 

publicznego, nale��c� do zada� własnych gminy jest 
droga wewn�trzna oznaczona symbolem 13KDW, oraz 
droga publiczna, lokalna o symbolu 14KD-L. 

 
§ 13. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy rekreacyjnej i sportowej w 
rejonie wsi Naterki w Gminie Gietrzwałd, uchwalony 
uchwał� Nr XXIV/265/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku 
Rady Gminy w Gietrzwałd (Dz. Urz. Woj. Warmi�sko- 
Mazurskiego Nr 66, poz. 1089 z dnia 16 sierpnia 
2001 roku). 

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

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

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

Przewodnicz�cy Rady 
Krzysztof Wysocki 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/267/2008 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVII/267/2008 
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
Stwierdzenie zgodno �ci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego zabudowy rekreacyjnej i 

sportowej w rejonie wsi Naterki w gminie Gietrzwałd  z ustaleniami studium uwarunkowa � i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd. 

 
Rada Gminy Gietrzwałd działaj�c zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmian.) STWIERDZA zgodno�� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki w gminie Gietrzwałd 
opracowanego na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr X/107/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd uchwalonego przez Rad� Gminy Gietrzwałd 
uchwał� Nr XXV/243/2008 z dnia 28 pa�dziernika 2008 r. 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
 

Rada Gminy Gietrzwałd po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki w gminie 
Gietrzwałd rozstrzyga, co nast�puje: 

 
1. Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zabudowy rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki w gminie Gietrzwałd oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie 
na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyło�enia projektu zmiany planu do publicznego wgl�du do Urz�du Gminy w 
Gietrzwałdzie nie wpłyn�ły wnioski dotycz�ce przedmiotowego planu. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji okre �lonych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrast ruktury technicznej 

oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infra struktury technicznej, nale ��cych do zada � własnych gminy: 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 
45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy uj�tych w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
rekreacyjnej i sportowej w rejonie wsi Naterki w gminie Gietrzwałd. 
 
  a) zadania zapisane w ustaleniach zmiany planu zostan� wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy 

Gietrzwałd i zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w WPI i finansowane z bud�etu gminy oraz ze �rodków 
pomocowych; 

 
  b) nale�y podj�� działania na rzecz pozyskania �rodków pomocowych na realizacj� inwestycji. 
 
 
 
 

484 

UCHWAŁA Nr XXIV/114/2009 

Rady Gminy Lubomino 

z dnia 8 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i piecz �ci Gminy Lubomino. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 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. 1586; 
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 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 

120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1553) po 
uzyskaniu opinii Ministra Spraw Wewn�trznych i 
Administracji Rada Gminy Lubomino uchwala, co 
nast�puje: 

 
§ 1. Ustanawia si� herb, flag� i piecz��, b�d�ce 

symbolami samorz�dowymi Gminy Lubomino. 
 
§ 2. 1. Herb Gminy Lubomino przedstawia tarcz� 

koloru niebieskiego, po�rodku której widnieje pas falisty 
symbolizuj�cy rzek� Pasł�k� i Łyn� stanowi�c� zachodni� 
i wschodni� granic� gminy. Powy�ej znajduj� si� insygnia 


