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UCHWAŁA Nr XI/74/11 

Rady Gminy Kiwity 

z dnia 26 pa �dziernika 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

w obr �bie geodezyjnym Stoczek i Kiersnowo, gmina Kiwity. 

 
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 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, 
poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,  
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149,  
poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz 
z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901) Rada Gminy 
Kiwity uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy porz �dkowe 

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

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kiwity uchwalonego przez Rad� 
Gminy Kiwity uchwał� Nr VII/30/2003 z  dnia  
7  lipca 2003 r. uchwala si� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w  obr�bie 
geodezyjnym Stoczek i Kiersnowo. 
 

2. Plan obejmuje tereny zabytkowego zespołu 
Klasztorno-Ko�cielnego w  Stoczku Klasztornym wraz 
z otaczaj�cym terenem ograniczonym drogami powiatowymi 
w kierunku Klejdyt i Kiersnowa zgodnie z  uchwał�  
Nr XVIII/83/08 Rady Gminy Kiwity z dnia 19 czerwca  
2008 r. w  sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kiwity w obr�bie geodezyjnym Stoczek i Kiersnowo. 
 

§  2. 1. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych cz��ci: 
 
  1) tekstu planu miejscowego stanowi�cego tre�	 

niniejszej uchwały 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do uchwały 
 
  3) zał�cznika Nr 2 do uchwały o stwierdzeniu zgodno�ci 

planu ze studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity. 

 

  4) zał�cznika Nr 3 stanowi�cego o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

 
  5) zał�cznika Nr 4 w sprawie rozstrzygni�cia o sposobie 

rozpatrywania uwag zgłoszonych w czasie wyło�enia 
projektu planu do publicznego wgl�du. 

 
2. Celem przyj�tych w miejscowym planie rozwi�za� 

ustalonych w formie nakazów, zakazów i ogranicze� jest 
ustalenie przeznaczenia terenów, okre�lenie sposobu 
zagospodarowania, warunków zabudowy oraz 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. 
 

§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 
opisanych symbolami literowymi i numerami porz�dkowymi: 
  - MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
  - K tereny obiektów kultu religijnego 
  - ZP tereny zieleni parkowej urz�dzonej 
  - R tereny rolne 
  - NO teren oczyszczalni �cieków sanitarnych 
  - WS teren wód powierzchniowych 
  - KD drogi publiczne 
  - KDW drogi wewn�trzne 
 

2. Na rysunku planu miejscowego obowi�zuj�cymi 
ustaleniami s� nast�puj�ce oznaczenia graficzne: 
  1) granice opracowania planu 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie u�ytkowania 
  3) funkcje i parametry dróg 
  4) nieprzekraczalne i obowi�zuj�ce linie zabudowy 
  5) oznaczenia funkcji terenu 
 

§ 4. Podane na rysunku planu miejscowego linie 
projektowanych podziałów nieruchomo�ci w granicach 
wydzielonych terenów o ró�nym przeznaczeniu nie s� 
liniami obowi�zuj�cymi. Nale�y je traktowa	, jako element 
informacyjny szczegółowych zasad podziału nieruchomo�ci, 
które w przyszło�ci posłu�� do wykonania geodezyjnego 
projektu podziałów zgodnie z odr�bnymi przepisami. 
 

§ 5. Zaznaczone na rysunku planu miejscowego trasy 
projektowanej infrastruktury pokazuj� przyj�t� zasad� 
dotycz�c� rozwi�za� projektowanej infrastruktury. 
W zwi�zku z tym przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
lokalizacja oczyszczalni nie jest obowi�zuj�ca. 
 

§ 6. Ilekro	 w tek�cie niniejszej uchwały jest mowa o: 
 

1. planie miejscowym - nale�y przez to rozumie	 tekst 
planu miejscowego zapisany w  formie uchwały wraz 
z zał�cznikami do niej. 
 

2. rysunku planu miejscowego – nale�y przez  
to rozumie	 rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno 
– wysoko�ciowej w skali 1:1000 i stanowi�cy zał�cznik  
Nr 1 do uchwały. 
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3. wska�nik powierzchni zabudowy – nale�y przez to 

rozumie	 stosunek powierzchni zabudowy wszystkich 
obiektów na działce do powierzchni działki wyra�ony 
w procencie. 

 
4. powierzchni terenu biologicznie czynnej – nale�y 

przez to rozumie	 powierzchni� terenu zdefiniowan�  
w przepisach odr�bnych (Rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 
budynki i ich usytuowanie). 

 
5. budynku gospodarczym – nale�y przez to rozumie	 

budynek o przeznaczeniu zdefiniowanym w przepisach 
odr�bnych podobnie jak w ust. 4. 
 

6. nieprzekraczalna linia zabudowy – nale�y przez to 
rozumie	 lini� ograniczaj�c� teren przeznaczony pod 
zabudow� obiektami kubaturowymi. Przekroczenie linii 
jest mo�liwe przez niektóre elementy budynku jak: 
balkony, tarasy, schody zewn�trzne, pochylnie do 1,5 m, 
natomiast gzymsy i okapy do 0,5 m. 
 

7. obowi�zuj�ca linia zabudowy – nale�y przez to 
rozumie	 lini� wyznaczaj�c� ustawienie frontowej �ciany 
budynku mieszkalnego od strony ulicy. Przekroczenie linii 
jest mo�liwe przez takie elementy, jak balkony, wykusze, 
gzymsy, schody zewn�trzne maksymalnie do 1,0 m. 
 

8. adaptacji – nale�y przez to rozumie	 odniesienie si� 
do celu przeznaczenia terenu lub obiektu, jako 
przystosowanie stanu istniej�cego do aktualnych potrzeb 
u�ytkownika. W ramach adaptacji nie mo�e ulec zmiana 
przeznaczenia terenu zapisana w tek�cie planu 
miejscowego, natomiast adaptowane obiekty mog� by	 
modernizowane lub poddane rozbudowie. Wszelkie 
wymienione prace musza spełnia	 wymogi 
architektoniczne ustalone w tek�cie planu miejscowego. 
 

9. Strefa ochrony ekspozycji – nale�y przez to 
rozumie	 obszar stanowi�cy zabezpieczenie wła�ciwego 
eksponowania zabytku wpisanego do rejestru. 
 

10. Strefa ochrony archeologicznej – nale�y przez to 
rozumie	 obszar, który wymaga dokładnego rozpoznania 
archeologicznego. 
 

11. Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej – nale�y przez 
to rozumie	 obszar szczególnie warto�ciowy, o bardzo 
dobrze zachowanej historycznej strukturze przestrzennej do 
bezwzgl�dnego zachowania. W strefie tej zakłada si� 
bezwzgl�dny priorytet wymaga� konserwatorskich. 
 

Rozdział 2 
Przepisy dotycz �ce obszaru obj �tego planem. 

 
Oddział 1 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. 

 
§ 7. 1. Celem ochrony ekspozycji zabytkowego 

zespołu pielgrzymkowego ustanawia si� w  planie 
miejscowym stref� ochrony ekspozycji zabytku wpisanego 
do rejestru. Strefa obejmuje tereny rolne i zainwestowane. 
Na terenach rolnych wprowadza si� zakaz wznoszenia 
obiektów kubaturowych, tablic reklamowych oraz innych 
konstrukcji przestrzennych. Na terenach z istniej�c� 
zabudow� nie zezwala si� na powi�kszenie wysoko�ci 

budynków, zmian� kształtu dachu oraz zmian� rodzaju 
materiału pokrycia dachu. 
 

2. Wszelkie prace budowlane prowadzone w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków oraz w  ich otoczeniu 
wymagaj� uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
3. Na terenie wskazanym w planie realizacja nowych 

budynków podporz�dkowana została warunkom 
wynikaj�cym z ochrony ekspozycji istniej�cych obiektów 
historycznych. Ograniczenia dotycz� wysoko�ci 
budynków, kształtu bryły oraz wyko�czenia elewacji. 
 

Oddział 2 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony przyrody, 

�rodowiska i krajobrazu kulturowego. 
 

§ 8. 1. Cały teren opracowania obj�ty planem 
miejscowym poło�ony jest poza obszarami obj�tymi 
ochron� prawn� w  zrozumieniu ustawy z  dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 

2. W planie miejscowym przyj�to zasad� ochrony 
istniej�cej zieleni w obr�bie zespołu pielgrzymkowego, jak 
równie� w jego otoczeniu. Nowe nasadzenia na terenach 
wskazanych w  planie miejscowym powinny by	 
prowadzone z  uwzgl�dnieniem doboru odpowiednich 
gatunków drzew i  krzewów przy zachowaniu obecnych 
walorów krajobrazu kulturowego. 
 

3. Dopuszczalny poziom hałasu w  �rodowisku, 
stosownie do przepisów o ochronie �rodowiska, nale�y 
przyj�	 nast�puj�co: 
 
  1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, przeznaczonych 

pod zabudow� mieszkaniow� i  terenów kultu 
religijnego – jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudow� mieszkaniow�; 

 
  2) dla terenów zieleni parkowej i przeznaczonych na cele 

rekreacyjne – jak dla terenów przeznaczonych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
Oddział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
 

§ 9. 1. W celu zachowania i  ochrony dziedzictwa 
kulturowego plan miejscowy ustanawia odpowiednie strefy: 
Strefa ekspozycji obejmuje tereny, które poprzez zapisane 
ustalenia maj� na celu ochron� widoku zabytkowego zespołu 
pielgrzymkowego (§ 7  ust. 1) Strefa ochrony 
archeologicznej. Wszelkie prace ziemne prowadzone na 
terenie obj�tym stref� ochrony nale�y prowadzi	 pod 
nadzorem archeologicznym, na podstawie odr�bnego 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
2. W granicach opracowania planu znajduj� si� 

nast�puj�ce obiekty obj�te ochron� konserwatorsk�: 
 
  1) wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty znajduj�ce 

si� w ewidencji, dla których w planie ustala si� 
ochron�: 
a) obiekty wpisane do rejestru 

- Kompleks zabudowa� barokowych (ko�ciół, 
klasztor, kru�ganki, kaplice) Nr decyzji 524/63 
z dnia 20 marca 1963 r. 

b) obiekty znajduj�ce si� w wojewódzkiej ewidencji 
- Budynek mieszkalny nr 41 
- Budynek mieszkalny nr 43 (dawna szkoła) 
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- Budynek gospodarczy przy szkole 
- Budynek mieszkalny nr 10 (dawna organistówka, 

rok budowy 1916) 
- Budynek gospodarczy przy budynku nr 10 
- Dwie kapliczki murowane przy drodze do Klejdyt 
- Kapliczka murowana przy drodze do Krekol 

 
3. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane z pó�n. zm. oraz art. 36 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z pó�n. zm. prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow� 
uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 
 

4. Na podstawie art. 39 ust. 3  ustawy z  dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pó�n. zm. w stosunku 
do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych 
do rejestru zabytków, a uj�tych w gminnej ewidencji 
zabytków pozwolenie na budow� lub rozbiórk� wydaje 
wła�ciwy organ w  uzgodnieniu z  Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
5. Działalno�	 inwestycyjna na obszarach obj�tych 

ochron� konserwatorsk� mo�na prowadzi	 zgodnie 
z zasadami integracji konserwatorskiej tj.: 
 
  a) zachowania i  kontynuacji historycznych układów 

zabudowy 
 
  b) ochronie istniej�cych obiektów zabytkowych 
 
  c) nawi�zanie form�, detalem architektonicznym i  

rozplanowaniem nowej zabudowy do zabudowy 
tradycyjnej 

 
  d) zachowania zasadniczych elementów historycznego 

rozplanowania ulic i placów 
 
  e) stosowania materiałów budowlanych nawi�zuj�cych 

swoim wygl�dem do materiałów tradycyjnych 
 
6. Dla realizacji zabudowy mieszkaniowej przewidzianej 

w planie miejscowym na terenie oznaczonym symbolem 
1MN, 2MN (pi�	 działek) ustalenia nakazuj� zachowa	 
lini� zabudowy ustalon� na rysunku planu oraz form� 
architektoniczn� budynków zbli�on� do zabudowy 
wiejskiej tego regionu. Ustala si� równie� nakaz 
stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych 
w elewacjach budynków. Plan miejscowy ustala warunki 
do realizacji nowej zabudowy na terenie zespołu 
pielgrzymkowego (oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 6K). Głównym celem ustale� jest zachowanie 
istniej�cych warto�ci kulturowych. Nowe obiekty maj� 
wpisywa	 si� poprzez swoje miejsce lokalizacji, wielko�	 
bryły, detale architektoniczne w utrzymanie skali całego 
zespołu historycznie ukształtowanego. 
 

Oddział 4 
Zasady dotycz �ce rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury. 
 

Zaopatrzenie w wod � 
 

§ 10. W zwi�zku z przewidywanym zwi�kszeniem 
zapotrzebowania na wod� ustala si� konieczno�	 
wykonania spi�cia istniej�cych sieci wodoci�gowych Ø110 
i Ø 90. Zaopatrzenie w wod� projektowanych działek 1MN 

i 2MN przewiduje si� sieci� wodoci�gow� wł�czon� 
bezpo�rednio do magistrali wodoci�gowej Ø160. 
 

Gospodarka �ciekowa 
 
§ 11. Aktualnie na terenie opracowania brak jest 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i  obiektów 
oczyszczaj�cych. �cieki gromadzone s� w  zbiornikach 
bezodpływowych. W  planie przewiduje si� budow� 
niewielkiej oczyszczalni �cieków sanitarnych, która b�dzie 
obsługiwa	 zespół pielgrzymkowy oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej istniej�cej i projektowanej. Przewiduje si� 
sprowadzenie �cieków do projektowanej oczyszczalni 
sieci� kanalizacji grawitacyjnej. Odbiornikiem �cieków 
oczyszczonych b�dzie istniej�cy rów melioracyjny, który 
wpada do dopływu rzeki Pisy. Dla projektowanej 
zabudowy na terenie 1MN, 2MN ustala si� mo�liwo�	 
odprowadzenia �cieków sanitarnych do zbiorników na 
terenie działki w przypadku braku oczyszczalni, jako 
rozwi�zanie czasowe. 
 

Zaopatrzenie w ciepło 
 

§ 12. Dopuszcza si� stosowanie indywidualnych �ródeł 
ciepła. Dla zachowania czysto�ci powietrza atmosferycznego 
wyklucza si� stosowanie do celów grzewczych paliw 
wysokoemisyjnych. Zezwala si� na stosowanie �ródeł ciepła 
energii odnawialnej za wyj�tkiem energii wiatru. Przy 
wykorzystaniu energii słonecznej dopuszcza si� stosowanie 
kolektorów na połaciach dachu tylko na budynkach  
w  zabudowie mieszkaniowej. W zabudowie zespołu 
pielgrzymkowego kolektory powinny znajdowa	 si� na 
oddzielnej konstrukcji poza budynkiem. 
 

Komunikacja drogowa 
 

§ 13. W celu usprawnienia komunikacji i poprawy 
bezpiecze�stwa ustala si� potrzeb� przebudowy 
skrzy�owania dróg powiatowych w bezpo�rednim 
s�siedztwie ko�cioła i kru�ganków. Nale�y zachowa	 
jeden wjazd do zespołu obiektów pielgrzymkowych od 
strony drogi 2KD - Z20 NR 1547N. Likwidacji powinien 
ulec drugi wjazd od obecnego skrzy�owania. 
 

Oddział 5 
Szczegółowe zasady scalania  

i podziału nieruchomo �ci obj �tych planem 
miejscowym, w tym zakaz zabudowy. 

 
§ 14. 1. Na obszarze obj�tym planem miejscowym nie 

wyst�puje potrzeba przeprowadzenia scale� i ponownego 
przeprowadzenia podziału nieruchomo�ci. 
 

2. Na terenach rolnych obj�tych stref� ochrony 
ekspozycji wprowadza si� zakaz budowy obiektów 
kubaturowych oraz ustawiania wszelkich tablic, konstrukcji 
i masztów telefonii komórkowej. 
 

Oddział 6 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzenia i u �ytkowania terenów. 
 

§ 15. Ustala si�, �e tereny wskazane w planie pod 
zabudow� powinny by	 do czasu realizacji budynków w  
dalszym ci�gu u�ytkowane rolniczo. Obiekty tymczasowe 
mog� by	 wznoszone na czas okre�lony, jako zaplecze 
budowy. 
 
 
 



@�A�		A��A��2�����
9� �����F�B�9B��A�E��%/B���E�A�3������C;�� � "�����-�(�
�

%���(<<�%

Rozdział 3 
 

§ 16. Ustalenia dotycz�ce wydzielonych terenów 
o ró�nych funkcjach. 
 
  a) 1MN Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Ustala si�, �e na wskazanych 
działkach mo�na realizowa	 tylko budynki mieszkalne 
wolnostoj�ce oraz w gł�bi działki budynki 
gospodarcze. Nie dopuszcza si� budowy wi�cej ni� 
jednego budynku mieszkalnego na działce. Wysoko�	 
budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji, w tym 
druga kondygnacja w poddaszu. Wysoko�	 liczona od 
poziomu terenu, przy wej�ciu do kalenicy nie mo�na 
przekroczy	 8,5m. Budynek nale�y projektowa	 oparty 
o kształt prostok�ta o proporcji szeroko�ci �ciany 
szczytowej do �cian bocznych od 1:2 do 1:1,5. 
Przykrycie budynku dachem dwuspadowym, 
symetrycznym o k�cie nachylenia połaci w granicach 
35º - 45º pokrytym dachówk� ceramiczn� w kolorze 
odcieni czerwieni. Do�wietlenie pomieszcze� na 
poddaszu przez okna w szczycie budynku lub lukarny 
ustawione symetrycznie. Przed wej�ciem do budynku 
przewidzie	 ganek prostok�tny przykryty dachem 
symetrycznym. Budynek nale�y ustawi	 równolegle 
kalenic� do obowi�zuj�cej linii zabudowy. W elewacji 
budynku nale�y stosowa	 takie materiały, jak kamie�, 
drewno, cegła, tynki o tradycyjnej fakturze. Stolark� 
okienna nale�y projektowa	 w oparciu o podziały 
tradycyjne. Nie zezwala si� na stosowanie 
w architekturze budynków takich form, jak balkony, 
wykusze, wie�e, kolumny. W ogrodzeniu działek 
zabrania si� stosowania pełnych �cian murowanych 
lub a�urowych elementów metalowych, czy te� 
betonowych prefabrykatów. Wysoko�	 ogrodzenia nie 
mo�e przekroczy	 150 cm. Budynki gospodarcze 
nale�y lokalizowa	 w gł�bi działki. Wysoko�	 budynku 
jedna kondygnacja z  dachem dwuspadowym 
symetrycznym pokrytym dachówk� ceramiczn�. 
Wysoko�	 budynku liczona od poziomu terenu przy 
wej�ciu do kalenicy nie mo�e przekroczy	 6,0 m. 
Ustala si� dla nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej powierzchni� zabudowy do 25%, 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mo�e 
by	 mniejsza ni� 70%. 

 
  b) 2MN Teren przeznaczony pod zabudow� mieszkaniow� 

jednorodzinn� gdzie wyznacza si� now� działk� 
budowlan�. Warunki zabudowy dla nowej działki jak 
dla tereny 1MN. Istniej�cy budynek mieszkalny  
i  gospodarczy podlegaj� adaptacji. Wymienione obiekty 
znajduj� si� w  ewidencji zabytków, dla których w planie 
ustalono warunki ochrony. Prace adaptacyjne nie mog� 
spowodowa	 zmiany w  wysoko�ci budynku, k�ta 
nachylenia połaci dachowych oraz zmiany materiałów 
pokrycia dachowego. Nie mo�e ulec zmianie kształt 
otworów okiennych i drzwiowych. Przy wymianie stolarki 
nale�y zachowa	 pierwotne podziały, wzory i proporcje. 
Podobne ustalenia odnosz� si� równie� do budynku 
gospodarczego. 

  
  c) 3 MN Teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 

adaptowany. Istniej�ce budynki podlegaj� adaptacji. 
Budynek mieszkalny nr 41 znajduje si� w ewidencji 
zabytków, dla którego w planie ustalono warunki 
ochrony. Prace adaptacyjne zwi�zane z wymienionym 
budynkiem nie mog� spowodowa	 zmiany wysoko�ci 
budynków, k�ta nachylenia połaci dachowych oraz 
zmiany rodzaju materiału pokrycia dachowego. Nie 
mo�e ulec zmianie kształt otworów okiennych 

i drzwiowych. Przy wymianie stolarki nale�y zachowa	 
pierwotne podziały i wielko�ci. 

 
  d) 4 MN Teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 

adaptowany. Istniej�ce budynki podlegaj� adaptacji. 
Budynek mieszkalny nr 43 oraz budynek gospodarczy 
znajduj� si� w ewidencji, dla których w  planie 
ustanowiono warunki ochrony. Prace adaptacyjne nie 
mog� spowodowa	 zmiany wysoko�ci budynków, k�ta 
nachylenia połaci dachowych oraz zmiany rodzaju 
materiału pokrycia dachowego. Nie mo�e ulec zmianie 
kształt otworów okiennych i drzwiowych. Przy wymianie 
stolarki nale�y zachowa	 pierwotne podziały i wielko�ci. 

 
  e) 5 K Zespół obiektów obj�tych ochron� konserwatorsk� 

wpisanych do rejestru zbytków: klasztor, ko�ciół, 
kru�ganki, kaplice, ochronie konserwatorskiej podlega 
wszystko. Wszelkie prace budowlane zwi�zane z tymi 
obiektami oraz w  ich otoczeniu wymagaj� 
wcze�niejszego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Zakazuje si� wyburzenia, 
nadbudowy, przebudowy, rozbudowy oraz innych działa� 
prowadz�cych do utraty warto�ci zabytkowej chronionych 
obiektów. 

 
  f) 6 K Teren przeznaczony na realizacj� nowych obiektów 

zwi�zanych z działalno�ci� zespołu pielgrzymkowego. 
Przy projektowaniu nale�y przyj�	 nast�puj�ce ustalenia: 
- zachowa	 istniej�cy dojazd 4 KDW ł�cznie 

z bram�, jako wjazd do obiektów istniej�cych 
i projektowanych 

- widok od strony głównego wjazdu nale�y 
kształtowa	 jako zało�enie osiowe, gdzie punktem 
�rodkowym b�dzie istniej�ca brama. W zwi�zku 
z tym obiekt projektowany po lewej stronie osi 
powinien posiada	 elewacj� odpowiadaj�ca 
gabarytom strony prawej (kru�ganki) 

- nale�y przyj�	 dla tej cz��ci lini� zabudowy, jako 
przedłu�enie linii istniej�cych kru�ganków. Obiekt 
mo�e posiada	 form� w cało�ci obiektu 
kubaturowego lub cz��ciowo, jako otwarte 
kru�ganki poł�czone kubatur� 

- wysoko�	 budowli nie mo�e przekroczy	 
wysoko�ci istniej�cych kru�ganków. Nale�y przyj�	 
dach dwuspadowy symetryczny pokryty dachówk� 
ceramiczn� w kolorze czerwieni 

- Pozostałe obiekty na wskazanym terenie  
nale�y kształtowa	 w oparciu o wyznaczone 
nieprzekraczalne linie zabudowy. Wysoko�	 nie mo�e 
przekroczy	 trzech kondygnacji. Trzecia kondygnacja 
umieszczona w poddaszu dachu dwuspadowego 
symetrycznego lub wielospadowego o nachyleniu 
połaci dachowych w granicach 35 °- 45° i pokrytych 
dachówk� ceramiczn� w  kolorze czerwieni.  
Nowa zabudowa powinna nawi�zywa	 form� 
architektoniczn� do istniej�cych obiektów (klasztor, 
kru�ganki). Nale�y stosowa	 takie materiały 
budowlane jak dachówka ceramiczna, cegła, kamie�, 
tynki o tradycyjnej fakturze, drewno. Nale�y zapewni	 
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych 
oraz miejsce dla 1-2 autokarów. Ł�cznie z projektami 
architektonicznymi nale�y wykona	 studia widokowe 
szczególnie z kierunków, gdzie zostały ustanowione 
w planie miejscowym strefy ochrony ekspozycji. Ze 
wzgl�du na s�siedztwo z obiektami zabytkowymi 
i wpływ jaki mo�e spowodowa	 inwestycja budowlana 
na ich ekspozycj� wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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  g) 7 K,8 K, 9 K Istniej�ce kapliczki przydro�ne, dla których 
w planie ustanowiono zasady ochrony. Nale�y zachowa	 
obecny wygl�d kapliczek. Przy pracach remontowych nie 
dopuszcza si� zmian architektonicznych oraz zmian 
materiałów budowlanych. 

 
  h) 10 ZP Teren zieleni parkowej zwi�zany z klasztorem. 

Ustala si�, �e cało�	 terenu w granicach murowanego 
ogrodzenia b�dzie urz�dzona, jako park spacerowy. 
Nale�y zachowa	 istniej�c� ziele� oraz form� 
ukształtowan� ogrodu spacerowego przy klasztorze. 
Przy zagospodarowaniu docelowym dobór drzew 
i krzewów powinien uwzgl�dnia	 obecny charakter 
ogrodu i istniej�ce nasadzenia. Ci�gi komunikacji 
pieszej powinny wi�za	 ze sob� teren parku 
spacerowego 10 ZP z terenem s�siednim 11 ZP 
przeznaczonym równie� na cele rekreacyjne. 

 
  i) 11 ZP Teren przeznaczony na cele rekreacyjne. 

Nale�y zachowa	 istniej�ce ukształtowanie terenu 
oraz istniej�ce drzewa. Uzupełnienie now� zieleni� 
wysok� i nisk� oraz mał� architektur� powinno 
stworzy	 miejsca do wypoczynku. 

 
  j) 12 ZP Teren zieleni okalaj�cy zespół pielgrzymkowy 

od strony południowej. Nale�y zachowa	 istniej�cy 
drzewostan wzdłu� drogi do Krekol (1 KD). Wycinka 
pojedynczych drzew jest dopuszczalna tylko w ramach 
bie��cych zabiegów piel�gnacyjnych. Aktualnie 
drzewostan nie jest obj�ty formami ochrony. W planie 
nie ustala si� równie� innych form ochronnych. Ustala 
si� likwidacj� istniej�cego zjazdu ze skrzy�owania 
dróg do bramy wjazdowej. Po zamkni�ciu dojazdu 
teren nale�y zagospodarowa	 zieleni�. 

 
  k) 13 ZP, 14ZP Teren przeznaczony do zagospodarowania 

zieleni� parkow� 
 
  l) 15 WS Istniej�cy zbiornik wodny. Wymagane jest 

oczyszczenie zbiornika wraz z jego otoczeniem. 
 
 m) 16 NO Teren przeznaczony na lokalizacj� 

wysokosprawnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
�cieków. Odbiornikiem oczyszczonych �cieków b�dzie 
rów melioracyjny, który ł�czy si� z dopływem rzeki 
Pisy. W trakcie projektowania technicznego 
oczyszczalni �cieków dopuszcza si� zmian� granic 
terenu wskazanego w planie miejscowym. 

 
  n) 17R, 18R, 19R Tereny obecnie u�ytkowane rolniczo. 

Ustala si�, �e nie ulega zmianie przeznaczenie 
rolnicze. Wprowadza si� zakaz wznoszenia obiektów 
budowlanych, w tym równie� zwi�zanych z rolnictwem. 
Cz��	 terenu 17 R oraz cały teren 18 R i 19 R 
znajduj� si� w granicach ustanowionej planem strefy 

ochrony ekspozycji. Na terenie strefy obowi�zuj� 
zakazy ustalone w §7 ust.1 

 
  o) 1 KD – Z20 Istniej�ca droga publiczna powiatowa  

Nr 1549N, szeroko�	 pasa drogowego 20,0 m. 
 
  p) 2 KD - Z20 Istniej�ca droga publiczna powiatowa  

Nr 1547N, szeroko�	 pasa drogowego 20,0 m. 
 
  q) 3 KDW Istniej�ca droga wewn�trzna zapewniaj�ca 

obsług� komunikacyjn� dla istniej�cej zabudowy, 
szeroko�	 pasa drogowego 6,0m. 

 
  r) 4 KDW Istniej�ca droga wewn�trzna. Ustala si�, �e 

b�dzie to dojazd do obiektów istniej�cych 
i projektowanych zespołu pielgrzymkowego, szeroko�	 
pasa drogowego 8,0 m. Nale�y równie� wykona	 jego 
przedłu�enie w celu zapewnienia dojazdu do terenu 
parkowego 10ZP oraz zabezpieczy	 miejsce na 
niewielki parking samochodowy, 8 – 10 miejsc. 

 
  s) 5 KDW Projektowana droga wewn�trzna do obsługi 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeroko�	 
pasa drogowego 10,0 m. Drog� nale�y zako�czy	 
placem zwrotnym. 

 
§ 17. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala si� nast�puj�ce stawki procentowe dla 
naliczania opłat od terenów uj�tych w § 16. 
 

SYMBOL TERENU ZAZNACZONEGO 
W §16 UCHWAŁY 

WYSOKO�A 
STAWKI - % 

1 MN, 2 MN (nowa zabudowa) 30 
 

§ 18. Oryginał miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego składaj�cego si� z tekstu uchwały wraz 
z zał�cznikami znajduje si� w Urz�dzie Gminy Kiwity. 
Kopie wymienionych dokumentów znajduj� si� 
w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmi�skim, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska w Olsztynie. 
 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 
 

§ 20. Uchwała wraz z  zał�cznikami podlega 
ogłoszeniu w  Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 21. Uchwała obowi�zuje po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w  Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego.  

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Cezary Alchimowicz 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XI/74/11 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 26 pa�dziernika 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XI/74/11 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 26 pa�dziernika 2011 r. 

 
Na podstawie 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. zm.) Rada Gminy Kiwity stwierdza co nast�puje: 
 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Stoczek i Kiersnowo gmina Kiwity zgodny 
jest z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 

§ 2. Studium gminy wskazuje obszar w granicach, którego znajduje si� teren opracowania planu miejscowego jako 
miejsce obiektu kultu religijnego. Studium postuluje równie� opracowanie planu miejscowego na ten teren w zwi�zku z tym 
nast�puje zgodno�	 wymienionych opracowa�. 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XI/74/11 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 26 pa�dziernika 2011 r. 

 
Na podstawie 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. zm.) Rada Gminy Kiwity stwierdza co nast�puje: 
 

§ 1. Na terenie obj�tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Stoczek 
i Kiersnowo gmina Kiwity nast�puj�ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale�� do zada� własnych gminy: 
  1) sie	 przesyłowa wodoci�gowa, 
  2) sie	 przesyłowa kanalizacji sanitarnej, 
  3) lokalna oczyszczalnia �cieków. 
 

§ 2. Wymienione zadania finansowane b�d� z bud�etu Gminy Kiwity, funduszy pozyskiwanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i po�yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z innych 
dost�pnych �ródeł finansowania. 
 

Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr XI/74/11 
Rady Gminy Kiwity 
z dnia 26 pa�dziernika 2011 r. 

 
Na podstawie 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. zm.) Rada Gminy Kiwity stwierdza co nast�puje: 
 

§ 1. W sprawie rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Stoczek i Kiersnowo gmina Kiwity stwierdza si�, �e do 
wyło�onego projektu planu do publicznego wgl�du w ustawowym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi. 
 

2710 

UCHWAŁA Nr X/93/11 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 26 pa �dziernika 2011 r. 
 

w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/51/11 z dnia 20 c zerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat  

za �wiadczenia w przedszkolach samorz �dowych prowadzonych przez gmin � Małdyty 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy Małdyty 
uchwala co nast�puje: 
 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VIII/51/11 z  
dnia 20 czerwca 2011 r. w  sprawie ustalenia opłat  
za �wiadczenia w przedszkolach samorz�dowych 
prowadzonych przez gmin� Małdyty (Dz. Urz. 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 115,  
poz. 1942) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Usługi �wiadczone w przedszkolach samorz�dowych 
prowadzonych przez gmin� Małdyty w  zakresie 
nauczania, wychowania i opieki s� realizowane bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Małdyty. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Mirosław Cymer 


