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Bieniewo, Gronowo, Lubomino, Poborowo, Ró�yn, 
Wapnik, Wolnica, Wójtowo, Zagony oraz dla uczniów 
kl. IV - VI Rogiedle i Samborek; 

 
  2) obwód Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z  siedzib� 

w Wilczkowie Nr 73 oraz w  Rogiedlach Nr 27 
obejmuje: 
a) w obiekcie poło�onym w  Wilczkowie Nr 73 

miejscowo�ci: Ełdyty Małe, Ełdyty Wielkie, 
Piotrowo, �wi�kity, �wi�kitki, Wilczkowo, Zaj�czki, 

b) w obiekcie poło�onym w Rogiedlach Nr 27 
miejscowo�ci: Rogiedle i Samborek – dla uczniów 
klas I – III zamieszkałych w tych miejscowo�ciach. 

 

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

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/16/1999 Rady Gminy 

Lubomino z dnia 30 marca 1999 r. w  sprawie ustalenia 
siedzib i obwodów szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gmin� Lubomino. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w  �ycie z  dniem podj�cia 

z moc� obowi�zuj�ca od dnia 1  wrze�nia 2011 r. 
i  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Paweł Mi�sko 
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UCHWAŁA Nr VI/37/2011 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  

Miasto Szczytno – Jezioro Domowe Du �e. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 
i Nr 141 poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954  
i Nr 130 poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319  
i Nr 225 poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880;  
Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237) oraz 
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; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116  
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175  
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181  
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 148  
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180  
poz. 1111, Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871), Rada 
Miejska w Szczytnie uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Miasto Szczytno - Jezioro Domowe Du�e”. 
 
§ 2. Zakres, granice i  przedmiot planu zostały 

okre�lone Uchwał� Nr XIII/132/08 Rady Miejskiej w  
Szczytnie z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie przyst�pienia 
do sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Szczytno – Jezioro Domowe 
Du�e”. 
 

§ 3. Uchwalony plan składa si� z nast�puj�cych 
elementów podlegaj�cych opublikowaniu w  dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko – Mazurskiego: 
 
  1. ustale� stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały: 
 
  2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1  do niniejszej uchwały, zatytułowanego: 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasto Szczytno – Jezioro Domowe Du�e"; 

 

  3. rozstrzygni�cia o  sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi�cego zał�cznik Nr 2  do 
niniejszej uchwały; 

 
  4. rozstrzygni�cia w  sprawie zgodno�ci planu 

z ustaleniami studium, stanowi�cego zał�cznik Nr 3 
do niniejszej uchwały; 

 
  5. 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 4 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1 

Przepisy wst �pne 
 
§ 4. 1.Je�eli w uchwale jest mowa o: 

 
  a) usługach nieuci��liwych – nale�y przez to rozumie� 

usługi które nie wymagaj� post�powania w zakresie 
oddziaływania na �rodowisko zgodnie z przepisami 
odr�bnymi, 

 
  b) przeznaczenie podstawowe - oznacza funkcj� 

zajmuj�c� ponad 50% powierzchni terenu okre�lonego 
liniami rozgraniczaj�cymi lub powierzchni działki 
budowlanej i  ponad 50% powierzchni u�ytkowej 
obiektów kubaturowych, 

 
  c) adaptacji budynku – nale�y przez to rozumie� 

przystosowanie istniej�cego budynku do aktualnych 
potrzeb u�ytkownika. Przystosowanie to mo�e si� 
wi�za� z przebudow� lub rozbudow�. Adaptacja 
budynku nie mo�e zmienia� funkcji wykraczaj�c poza 
ustalenia przeznaczenia terenu i musi spełnia� zasady 
kształtowania zabudowy z jej ustalonymi parametrami. 
Poza budynkami wpisanych do rejestru zabytków 
i budynków figuruj�cych w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, budynki adaptowane mog� podlega� 
rozbiórce, 
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  d) intensywno�ci zabudowy – nale�y przez to rozumie� 
stosunek powierzchni zabudowy obiektami 
kubaturowymi do powierzchni terenu działki. 

 
2. Okre�la si� nast�puj�ce znaczenia u�ytych w planie 

oznacze� graficznych: 
 
  a) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania obowi�zuj�ce - 
rozdzielaj� tereny o ró�nym przeznaczeniu i ró�nych 
ustaleniach, ich przebieg jest obowi�zkowy i nie mo�e 
ulega� zmianom w wyniku realizacji planu; 

 
  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania mog�ce 
ulega� zmianom – rozdzielaj� tereny o  ró�nym 
przeznaczeniu i ró�nych ustaleniach, ich przebieg nie 
jest obowi�zkowy i mo�e ulega� zmianom w wyniku 
realizacji planu; 

 
  c) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza lini�, której 

nie mo�e przekroczy� �aden element budynku od 
poziomu terenu do pierwszego pi�tra; 

 
  d) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza lini�, której 

nie mo�e przekroczy� �aden element budynku od 
poziomu terenu do pierwszego pi�tra. 

 
3. Okre�la si� znaczenie u�ytych w planie symboli 

literowych: 
U - teren usług, 
UT - teren usług turystycznych, 
ZP - tereny zieleni urz�dzonej, 
MN - tereny istniej�cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
MW - tereny istniej�cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
Kx - ci�gi pieszo-jezdne, 
KP - teren usług komunikacyjnych - parkingi, 
KDW - teren pasa drogowego ulicy wewn�trznej, 
KDD - teren pasów drogowych ulic dojazdowych, 
KDL - teren pasa drogowego ulicy klasy lokalnej, 
KW - miejsca zjazdów w poł�czeniu z ulic� klasy zbiorczej 
W - wody jeziora. 
 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

 
§ 5. 1. Przedmiotem ustale� niniejszego planu s�: 

 
  a) przeznaczenie i  sposoby zagospodarowania terenów 

oznaczonych symbolami i  okre�lonych liniami 
rozgraniczaj�cymi; 

 
  b) zasady lokalizacji obiektów i  kształtowania zabudowy 

na okre�lonym obszarze jeziora oraz warunki 
i ograniczenia w zagospodarowaniu brzegów jeziora; 

 
  c) zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu kulturowego; 
 
  d) sposób zagospodarowania wynikaj�cy z zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego; 
 
  e) zasady kształtowania zabudowy i  ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu; 
 
  f) zasady obsługi terenu komunikacj�; 
 
  g) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia na rysunku planu s� 
obowi�zuj�ce: 
 
  a) granice opracowania planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  c) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
 
  d) linie zabudowy nieprzekraczalne. 
 

§ 6. Zasada kształtowania przestrzeni. 
Zasad� kształtowania przestrzeni okre�la si� poprzez 
ustalenie parametrów zabudowy, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, podział funkcjonalny terenu z uwzgl�dnieniem 
istniej�cych funkcji, przebieg �cie�ki rowerowej, przebieg 
dróg dojazdowych i wewn�trznych. 
 

§ 7. Zasady ochrony �rodowiska i  krajobrazu 
kulturowego. 
 

1. Wprowadza si� zasady ochrony �rodowiska poprzez: 
 
  a) odprowadzenie �cieków komunalnych do miejskiego 

systemu kanalizacji sanitarnej, 
 
  b) odprowadzenie wód opadowych do miejskiego 

systemu kanalizacji deszczowej oraz po oczyszczeniu 
do jeziora Domowe Du�e, z dachów w zabudowie 
jednorodzinnej do gruntu na własnej działce, 

 
  c) gromadzenie odpadów stałych w dostosowanych do 

tego pojemnikach na terenach działek, a  nast�pnie 
ich usuwanie zgodnie z zasadami okre�lonymi we 
wła�ciwym planie gospodarki odpadami, 

 
  d) w zabudowie i zagospodarowaniu nale�y uwzgl�dnia� 

potrzeby w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed 
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi 
wynikaj�ce z przepisów odr�bnych. Teren znajduje si� 
w bezpo�rednim s�siedztwie komunikacji kołowej, 
mog� wyst�powa� przekroczenia norm hałasu. Nale�y 
stosowa� rozwi�zania techniczne oraz urz�dzenia 
zapewniaj�ce spełnienie wymaga� ochrony przed 
hałasem, 

 
  e) okre�lenie nieprzekraczalnego poziomu hałasu dla 

terenów oznaczonych symbolami: U, MW, MN jak dla 
terenów mieszkalno - usługowych, oraz dla terenów 
oznaczonych symbolami ZP i W jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 
  f) ochron� istniej�cego drzewostanu zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie przyrody, w szczególno�ci cennych 
okazów starodrzewu, 

 
  g) wykonywanie nowych nasadze� drzew wokół jeziora 

z wykorzystaniem wył�cznie gatunków rodzimych, 
 
  h) prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w sposób 

zapobiegaj�cy przedostawaniu si� mas ziemnych 
i zanieczyszcze� do wód jeziora oraz uwzgl�dnianie 
przepisów odr�bnych dotycz�cych ochrony wód, 

 
  i) prowadzenie prac w strefie brzegowej jeziora poza 

okresem l�gowym ptaków, 
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  j) wprowadzenie ograniczenia rekreacyjnego u�ytkowania 
cz��ci zachodniej jeziora w  okresie l�gowym ptaków, 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
2. Warto�ci krajobrazowe chroni si� i kształtuje poprzez: 

 
  a) ustalenie wysoko�ci zabudowy, 
 
  b) ustalenia sytuowania  i  parametrów architektonicznych 

budynków z  uwzgl�dnieniem istniej�cej zabudowy 
i wymogów kształtowania sylwety miasta wokół jeziora. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

1. Cz��� obszaru opracowania planu le�y w strefie 
W konserwatorskiej ochrony archeologicznej. Wszelkie 
prace ziemne mog� by� prowadzone po uzyskaniu 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

2. Cz��� obszaru opracowania planu le�y w strefie B 
ochrony konserwatorskiej. Nowa zabudowa przy 
istniej�cych ulicach winna by� lokalizowana w nawi�zaniu 
do historycznych linii zabudowy. 
 

3. Budynki figuruj�ce w  Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków obj�te s� ochron� konserwatorsk�. Zakazuje 
si� wyburzania, zmiany kształtów dachów i rodzaju pokry� 
oraz zmiany elewacji. Budynki te mog� podlega� adaptacji 
po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

§ 9. Przestrze� publiczna. 
 

1. Na terenie obj�tym opracowaniem niniejszego planu 
przestrze� publiczn�, w zrozumieniu przepisów o  
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi�: 
 
  a) obszar jeziora, 
 
  b) tereny zieleni urz�dzonej oznaczonej symbolami:  

1-ZP, 2-ZP, ZPp, 
 
  c) tereny ulic oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD, 

3KDD, 4KDD, KDL, KDx. 
 
§ 10. Zasady obsługi terenów infrastruktur� techniczn� 

oraz komunikacj�. 
 

1. Obsługa infrastruktur� techniczn� odbywa� si� b�dzie 
przy wykorzystaniu istniej�cych i rozbudowywanych sieci: 
wodoci�gowej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej 
oraz sieci kanalizacyjnych. Odprowadzenie wód opadowych 
z utwardzonych nawierzchni na terenach zieleni urz�dzonej, 
po oczyszczeniu, do jeziora Domowe Du�e. Sieci 
wodoci�gowe winny posiada� parametry umo�liwiaj�ce 
korzystanie z nich w celach przeciwpo�arowych oraz 
monta�u na nich urz�dze� p. po� zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 
 

2. Obsługa komunikacyjna terenu obj�tego planem 
odbywa si� z ulic publicznych: Pasymskiej, Spacerowej, 
Bartna Strona oraz przez projektowane ulice dojazdowe 
i wewn�trzne. Drogi i dojazdy winny spełnia� parametry   i  
wymogi komunikacji przeciwpo�arowej zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 

 
 

 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu, 

parametrów i  kształtowania zabudowy, zasad podziału 
nieruchomo�ci i parametrów zagospodarowania terenu, 
obsługi komunikacyjnej dla poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi i  oznaczonych 
symbolami. 
 

1. 1-U - teren usług, przeznaczenie podstawowe – 
handel, gastronomia. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce – inne usługi nieuci��liwe. 
 
  a) Projektowana zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce 

warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 12 m nad poziom terenu, 
- formy dachów nie okre�la si�. 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- budynki mog� by� sytuowane na granicy mi�dzy 
działkami wydzielonymi na podstawie warunków 
okre�lonych w punkcie c, 

- intensywno�� zabudowy – do 0,60, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

– 15%, 
- ilo�� miejsc parkingowych – minimum 1/100m2 pow. 

u�ytkowej  i  1/ 10 osób zatrudnionych. Parkingi mog� 
by� realizowane jako wielopoziomowe, do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, 

- ewentualne ogrodzenie działek o  wysoko�ci  
do 1,80 m, 

- obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 1-KDD, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne. 

Przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
terenu przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

 
  c) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki budowlane nale�y 
zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 
- minimalny front działki – 15 m, 
- linie podziału na działki prostopadłe lub równoległe 

do osi s�siaduj�cych ulic z tolerancj� odchyle� do 
10 stopni, 

- dost�p bezpo�redni lub po�redni do drogi publicznej. 
 

2. 2-U - teren usług, przeznaczenie podstawowe – 
handel, gastronomia. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce – inne usługi nieuci��liwe. 
 
  a) Projektowana zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce 

warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 12 m nad poziom terenu, 
- formy dachów nie okre�la si�. 

 
  b) Istniej�ca zabudow� adaptuje si�. 

- istniej�ca zabudowa historyczna nie mo�e 
podlega� rozbiórce a  w przypadku jej adaptacji 
nale�y spełni� warunki ustalone w  § 8 ust. 3 
niniejszej uchwały, 

- istniej�ca zabudowa, poza historyczn�, mo�e 
podlega� rozbiórce, przebudowie, adaptacji 
z zachowaniem warunków jak dla zabudowy 
projektowanej. 
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  c) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 
- budynki mog� by� sytuowane na granicy mi�dzy 

działkami wydzielonymi na podstawie warunków 
okre�lonych w punkcie d), 

- intensywno�� zabudowy – do 0,70, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

– 10%, 
- ilo�� miejsc parkingowych – minimum 1/100m2 

pow. u�ytkowej i 1/ 10 osób zatrudnionych. Parkingi 
mog� by� realizowane jako wielopoziomowe, do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, 

- ewentualne ogrodzenie działek o  wysoko�ci  
do 1,80 m, 

- obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 1-KDD, 
2-KDD, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne. 
Przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
terenu przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

   
  d) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki budowlane nale�y 
zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia działki – 500 m2, 
- minimalny front działki – 15 m, 
- linie podziału na działki prostopadłe lub równoległe 

do osi s�siaduj�cych ulic z tolerancj� odchyle� do 
10 stopni, 

- dost�p bezpo�redni lub po�redni do drogi publicznej. 
 

3. 3-U - teren usług, przeznaczenie podstawowe – 
handel, gastronomia. 
 
  a) Projektowana zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce 

warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 12 m nad poziom terenu, 
- dachy spadowe o symetrycznych spadkach od  

20 do 40 stopni głównych połaci. 
 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- budynki mog� by� sytuowane na granicach działek 
budowlanych, 

- intensywno�� zabudowy – do 0,60, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

– 15%, 
- ilo�� miejsc parkingowych - minimum 1/10 

zatrudnionych, 
- ewentualne wygrodzenia działek o wysoko�ci do 

1,2 m, od strony ulic i parkingu jako elementy małej 
architektury, 

- obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 2-KDD, 
3-KDD, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne. 
Przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
terenu przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

 
  c) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki budowlane nale�y 
zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 
- minimalny front działki – 15 m, 
- linie podziału na działki prostopadłe lub równoległe 

do osi s�siaduj�cych ulic z tolerancj� odchyle� do 
10 stopni, 

- dost�p bezpo�redni lub po�redni do drogi publicznej. 
 

4. 1-MW - teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 
Mo�liwe przeznaczenie uzupełniaj�ce - usługi nieuci��liwe. 

 
  a) Istniej�ca zabudow� adaptuje si�. 

- istniej�ca zabudowa historyczna nie mo�e 
podlega� rozbiórce a w przypadku jej adaptacji 
nale�y spełni� warunki ustalone w  § 8 ust. 2 
niniejszej uchwały, 

- istniej�ca zabudowa, poza historyczn�, mo�e 
podlega� rozbiórce, przebudowie, adaptacji 
z zachowaniem warunków jak dla zabudowy 
projektowanej. 

 
  b) Projektowana zabudowa musi spełni� nast�puj�ce 

warunki: 
- budynek mieszkalny, usługowy lub mieszkalno 

usługowy nie mo�e by� wy�szy od istniej�cego 
budynku historycznego, 

- spadki głównych połaci dachowych, pokrycie –  
jak w budynku istniej�cym, 

- wysoko�� budynku gospodarczego, gara�owego – 
maksymalnie ½ wysoko�ci istniej�cego budynku 
mieszkalnego. 

 
  c) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- budynki mog� by� sytuowane na granicach działek 
budowlanych, 

- intensywno�� zabudowy – wska�nik do 0,30, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

– 30%, 
- ilo�� miejsc parkingowych – 1/1 mieszkanie, 
- ogrodzenie działek o wysoko�ci do 1,5 m, 
- obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 2-KDD, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne. 

Przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
terenu przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

 
  d) Nie okre�la si� parametrów podziału terenu na działki. 

przy podziale zachowa� zasad� bezpo�redniego lub 
po�redniego dost�pu do drogi publicznej. 

 
5. 1-MN - teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce – usługi nieuci��liwe. 
 
  a) Istniej�ca zabudow� adaptuje si�. 

- istniej�ca zabudowa historyczna nie mo�e 
podlega� rozbiórce a w przypadku jej adaptacji 
nale�y spełni� warunki ustalone w § 8 ust. 3 
niniejszej uchwały, 

- istniej�ca zabudowa, poza historyczn�, mo�e 
podlega� rozbiórce, przebudowie, adaptacji z  
zachowaniem warunków jak dla zabudowy 
projektowanej. 

 
  b) Projektowana zabudowa musi spełni� nast�puj�ce 

warunki: 
- budynek mieszkalny, usługowy lub mieszkalno 

usługowy nie mo�e by� wy�szy od istniej�cego 
budynku historycznego, 

- spadki głównych połaci dachowych, pokrycie – jak 
w budynku istniej�cym, 

- wysoko�� budynku gospodarczego, gara�owego – 
maksymalnie 1/2 wysoko�ci istniej�cego budynku 
mieszkalnego. 

 
  c) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- budynki mog� by� sytuowane na granicach działek 
budowlanych, 

- intensywno�� zabudowy – do 0,30, 
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- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 
– 30%, 

- ilo�� miejsc parkingowych – 1/1 mieszkanie, 
- ogrodzenie działek o wysoko�ci do 1,5 m, 
- obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 2-KDD, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne. 

Przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
terenu przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury. 

 
  d) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki budowlane nale�y 
zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia działki – 600 m2, 
- minimalny front działki – 24 m, 
- linie podziału na działki prostopadłe do osi 

s�siaduj�cej ulicy z  tolerancj� odchyle� do  
10 stopni, 

- dost�p bezpo�redni lub po�redni do drogi publicznej. 
 

6. 2-MN - teren istniej�cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
   
  a) Istniej�ca zabudow� adaptuje si�. 

- istniej�ca zabudowa historyczna nie mo�e 
podlega� rozbiórce a w przypadku jej adaptacji 
nale�y spełni� warunki ustalone w  § 8 ust. 3 
niniejszej uchwały, 

- istniej�ca zabudowa, poza historyczn�, mo�e 
podlega� rozbiórce, przebudowie, adaptacji z  
zachowaniem warunków jak dla zabudowy 
projektowanej; 

 
  b) Projektowana zabudowa musi spełni� nast�puj�ce 

warunki: 
- budynek mieszkalny - wysoko�� zabudowy  

2-3 kondygnacji nadziemnych, 
- spadki głównych połaci dachowych 35-45º, 
- usytuowanie budynku mieszkalnego – główna 

kalenica dachu równoległa do osi ulicy, 
- obowi�zuje linia zabudowy – jak istniej�ca lub 

s�siaduj�ca zabudowa, 
- wysoko�� budynku gospodarczego, gara�owego – 

maksymalnie ½ wysoko�ci budynku mieszkalnego 
lecz nie wi�cej ni� 6m; 

 
  c) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- budynki mog� by� sytuowane na granicach działek 
budowlanych, 

- intensywno�� zabudowy – wska�nik do 0,30, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

– 50%, 
- ilo�� miejsc parkingowych – 1/1 mieszkanie, 
- ogrodzenie działek o wysoko�ci do 1,5 m, 
- obsługa komunikacyjna z istniej�cej ulicy klasy 

lokalnej 2-KL, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne 

prowadzone w pasie drogowym lub przez tereny 
zieleni urz�dzonej; 

 
  d) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki budowlane nale�y 
zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia działki – 600 m2, 
- minimalny front działki – 20 m, 
- linie podziału na działki do osi s�siaduj�cej ulicy 

z tolerancj� odchyle� do 10º, 
- dost�p bezpo�redni lub po�redni do drogi 

publicznej. 
 

7. 1-UT - teren usług turystycznych, przeznaczenie 
podstawowe – hotel. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce - urz�dzenia sportowe 
i rekreacyjne. 
 
  a) Projektowana zabudowa winna spełnia� nast�puj�ce 

warunki: 
- wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, 
- formy dachów nie ustala si�; 

 
  b) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- intensywno�� zabudowy – do 0,35, 
- poza obiektami hotelowymi mog� by� lokalizowane 

urz�dzenia sportowe, 
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 

– 30%, 
- ilo�� miejsc parkingowych – minimum 1 stanowisko 

na 4 miejsca noclegowe, 
- ewentualne wygrodzenia działek o wysoko�ci do 

1,5 m, 
- obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 2-KDD 

i ci�gu pieszo - jezdnego 1-Kx, oraz przez teren 
oznaczony symbolem 1-KS, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne. 
Przed realizacj� projektowanego zagospodarowania 
terenu przebudowa� istniej�ce, koliduj�ce ci�gi 
infrastruktury; 

 
  c) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki budowlane nale�y 
zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia działki – 4000 m2, 
- minimalny szeroko�� działki – 60 m, 
- dost�p bezpo�redni do drogi publicznej. 

 
8. ZPp - teren zieleni urz�dzonej stanowi�cy 

przestrze� publiczn� – �cie�ka rowerowa i ci�g pieszy. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- poza �cie�k� rowerow� i ci�giem pieszym mog� 
by� lokalizowane elementy małej architektury oraz 
elementy o�wietlenia, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- odprowadzenie wód opadowych z  nawierzchni 

utwardzonych, do jeziora Domowe Du�e po 
uprzednim oczyszczeniu, 

- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek no�ników 
reklamowych, 

- nawierzchnia �cie�ki utwardzona, pozostała 
biologicznie czynna. 

 
9. 1-ZP - teren zieleni urz�dzonej stanowi�cy 

przestrze� publiczn� – ziele� parkowa. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce – usługi. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- mo�liwa lokalizacja usługowych obiektów 
kubaturowych zwi�zanych z  funkcj� rekreacji 
i turystyki, 

- maksymalna intensywno�� zabudowy - 0,05, 
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70%, 
- poza zieleni� parkow� mog� by� lokalizowane 

elementy małej architektury, elementy o�wietlenia, 
urz�dzenia sportowe, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- odprowadzenie wód opadowych z  nawierzchni 

utwardzonych, do jeziora Domowe Du�e po 
uprzednim oczyszczeniu, 

- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek no�ników 
reklamowych; 
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  b) Ewentualna projektowana zabudowa winna spełni� 
nast�puj�ce warunki usytuowania i  parametrów 
zabudowy: 
- obiekty kubaturowe mog� by� lokalizowane jedynie 

na terenie okre�lonym nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

- powierzchnia zabudowy jednego obiektu nie mo�e 
przekracza� 100 m2, 

- maksymalna wysoko�� zabudowy – 7 m. 
 

10. 2-ZP - teren zieleni urz�dzonej stanowi�cy 
przestrze� publiczn�. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- poza zieleni� i  ci�gami pieszymi mog� by� 
lokalizowane elementy małej architektury oraz 
elementy o�wietlenia, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- odprowadzenie wód opadowych z  nawierzchni 

utwardzonych, do jeziora Domowe Du�e po 
uprzednim oczyszczeniu, 

- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek no�ników 
reklamowych. 

 
11. 3-ZP - teren zieleni urz�dzonej. 

 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- poza zieleni� i  ci�gami pieszymi mog� by� 
lokalizowane elementy małej architektury 
i elementy o�wietlenia oraz dojazdy do terenów 
s�siednich nie posiadaj�cych dost�pu do dróg 
publicznych, 

- nawierzchnia dojazdów przepuszczalna, 
- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonych, do jeziora Domowe Du�e po 
uprzednim oczyszczeniu, 

- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek no�ników 
reklamowych. 

 
12. 4-ZP - teren zieleni urz�dzonej - ziele� rekreacyjna 

z mo�liwo�ci� organizowania plenerowych imprez masowych. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce- zabudowa pensjonatowa. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- mo�liwa lokalizacja budynków pensjonatowych, 
- maksymalna intensywno�� zabudowy - 0,25, 
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

40%, 
- mog� by� lokalizowane elementy małej architektury, 

elementy o�wietlenia, oraz urz�dzenia i tymczasowe 
obiekty do obsługi imprez masowych, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- odprowadzenie wód opadowych z  nawierzchni 

utwardzonych, do kanalizacji deszczowej, 
- stanowiska parkingowe - minimum 5/ obiekt 

pensjonatowy, 
- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek no�ników 

reklamowych, 
 
  b) Ewentualna projektowana zabudowa winna spełni� 

nast�puj�ce warunki usytuowania i  parametrów 
zabudowy: 
- budynki mog� by� lokalizowane jedynie na terenie 

okre�lonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
- powierzchnia zabudowy jednego obiektu nie mo�e 

przekracza� 400 m2, 
- maksymalna wysoko�� zabudowy do 3 kondygnacji 

nadziemnych z poddaszem u�ytkowym, 

- maksymalna szeroko�� elewacji od ulicy KDW – 
25,0 m, 

- budynki sytuowane główn� kalenic� równolegle do 
osi ulicy KDW, 

- budynki przekryte dachami spadowy o  k�cie 
nachylenia głównych połaci dachowych 35 – 45º, 
kryte dachówk� w kolorze czerwonym, 

 
  c) Parametry i wymagania przy podziale terenu. 

Przy podziale terenu na działki nale�y zachowa� warunki: 
- minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1600 m2, 
- minimalny szeroko�� działki – 60 m, 
- dost�p komunikacyjny do drogi wewn�trznej KDW. 
 
13. 5-ZP - teren zieleni urz�dzonej stanowi�cy 

przestrze� publiczn� – mo�liwa organizacja plenerowych 
imprez masowych. 
Przeznaczenie uzupełniaj�ce – usługi. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- mo�liwa lokalizacja usługowych obiektów 
kubaturowych zwi�zanych z funkcj� rekreacji 
i turystyki, 

- maksymalna intensywno�� zabudowy - 0,05, 
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

70%, 
- mog� by� lokalizowane elementy małej architektury, 

elementy o�wietlenia, oraz urz�dzenia i tymczasowe 
obiekty do obsługi imprez masowych, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- odprowadzenie wód opadowych z  nawierzchni 

utwardzonych, do kanalizacji deszczowej, 
- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek no�ników 

reklamowych; 
 
  b) Ewentualna projektowana zabudowa winna spełni� 

nast�puj�ce warunki usytuowania i  parametrów 
zabudowy: 
- obiekty kubaturowe mog� by� lokalizowane jedynie 

na terenie okre�lonym nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

- powierzchnia zabudowy jednego obiektu nie mo�e 
przekracza� 50 m2, 

- maksymalna wysoko�� zabudowy – 6 m. 
 

14. 6-ZP - teren zieleni urz�dzonej – mo�liwa 
organizacja imprez plenerowych. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70%, 
- mog� by� lokalizowane elementy małej 

architektury, boiska do małych gier, korty tenisowe, 
elementy o�wietlenia, oraz tymczasowe obiekty 
budowlane do obsługi imprez plenerowych, 

- infrastruktura realizowana jako ci�gi podziemne, 
- przej�cia piesze i inne nawierzchnie utwardzone 

przepuszczalne, 
- odprowadzenie wód opadowych z  nawierzchni 

utwardzonych do gruntu, 
- zakazuje si� lokalizowania jakichkolwiek stałych 

no�ników reklamowych; 
 
  b) Starodrzew podlega ochronie zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie przyrody a w szczególno�ci zgodnie 
z aktami wykonawczymi w sprawie gatunków dziko 
wyst�puj�cych ro�lin i grzybów obj�tych ochron�; 

 
  c) Likwidacja miejsc l�gowych (platformy, istniej�ce 

pomosty) w strefie przybrze�nej półwyspu podlega 
uzgodnieniu w �wietle przepisów o ochronie gatunków 
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dziko wyst�puj�cych zwierz�t obj�tych ochron�. 
Likwidacja miejsc l�gowych powinna by� poł�czona 
z działaniem kompensacyjnym polegaj�cym na 
zorganizowaniu miejsc l�gowych w zachodniej strefie 
jeziora, zgodnie ze wskazaniami specjalisty ornitologa. 

 
15. W - wody jeziora. 

 
  - W zachodniej cz��ci ustala si� stref� czasowego 

ograniczenia, na okres l�gowy ptaków, rekreacyjnego 
wykorzystania jeziora zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
  - W zachodniej cz��ci jeziora nale�y lokalizowa� 

platformy l�gowe dla ptaków. 
 
  - Ewentualne pomosty mo�na lokalizowa� po uzyskaniu 

pozwolenia wodno prawnego, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 
 
§ 12. Ustalenia dotycz�ce zasad obsługi 

komunikacyjnej oraz parametrów poszczególnych ulic 
oznaczonych symbolami literowymi. 
 

1. 1-Kx – teren ci�gu pieszo jezdnego, stanowi 
przestrze� publiczn�. 
Poł�czenie komunikacyjne terenu 1-UT z ul. Spacerow�. 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej. 
 
  - nawierzchnia utwardzona, przepuszczalna. 
 

2. 2-Kx – teren ci�gu pieszo jezdnego, stanowi 
przestrze� publiczn�. 
Poł�czenie komunikacyjne terenu istniej�cego obiektu 
z ul. Spacerow�, 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej, 
 
  - nawierzchnia utwardzona, przepuszczalna. 

 
3. 1-KDD- teren pasa drogowego, droga dojazdowa 

stanowi przestrze� publiczn�, 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej. 
 

4. 2-KDD- teren pasa drogowego, droga dojazdowa 
stanowi przestrze� publiczn�. 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej. 
 

5. 3-KDD- teren pasa drogowego, droga dojazdowa 
stanowi przestrze� publiczn�, 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej. 
 

6. 4-KDD- teren pasa drogowego, droga dojazdowa 
stanowi przestrze� publiczn� 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej, 
 
  - nawierzchnia utwardzona, przepuszczalna. 
 

7. 1-KDl- teren pasa drogowego, istniej�ca droga ulica 
klasy lokalnej stanowi przestrze� publiczn� 
 
  - mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury podziemnej. 
 
  - szeroko�� pasa drogowego – w istniej�cych liniach 

rozgraniczaj�cych. 
 

8. 1-KS- teren parkingu. 
 
  a) Parametry i warunki zagospodarowania: 

- dost�p komunikacyjny zjazdem z  ulicy klasy 
zbiorczej oznaczonej symbolem KG, oraz z drog� 
dojazdow� oznaczon� symbolem 3-KDD, 

- mo�liwo�� prowadzenia ci�gów infrastruktury 
podziemnej, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 5%. 
 
  b) Parametry podziału terenu: 

- minimalna powierzchnia działki – 500m2, 
- granice działek prostopadłe lub równoległe do linii 

rozgraniczaj�cych teren parkingu, 
- przy podziale konieczny dost�p do drogi 

publicznej. 
 

9. KW - rejon zjazdu ł�cz�cego parking z ulic� KG. 
 

§ 13. Ustalenia dotycz�ce zasad obsługi infrastruktur� 
techniczn�. 

 
1. Przed realizacj� zabudowy nale�y przebudowa� 

istniej�ce, koliduj�ce sieci infrastruktury. 
 

2. Zaopatrzenie w  wod� istniej�cymi ruroci�gami 
z odprowadzeniem �cieków sanitarnych do istniej�cych 
kolektorów kanalizacji sanitarnej. 
 

3. Odprowadzenie wód opadowych do istniej�cej sieci 
kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu do jeziora 
Domowe Du�e. 
 

4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych sieci. 
 

5. Zaopatrzenie w gaz z istniej�cej sieci gazowniczej. 
 

6. Sieci telekomunikacyjne, jako podziemne, 
prowadzone w ci�gach komunikacyjnych. 
 

7. Energia cieplna z  własnych �ródeł ciepła 
z wykluczeniem wysokoemisyjnych technologii wytwarzania 
energii cieplnej lub z innego zdalaczynnego �ródła ciepła. 
 

Rozdział 4 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 14. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 

opłat, o  których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o  
planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
w nast�puj�cej wysoko�ci: 
  - cz��� terenu stanowi własno�� gminy, 
  - dla terenów nie b�d�cych własno�ci� gminy – 30%. 

 
§ 15. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej w rozumieniu ustawy nie wyst�puj�. 
 
§ 16. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z ustaleniami niniejszego planu mo�e on by� u�ytkowany 
w sposób dotychczasowy. 
 

§  17. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Szczytno. 

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

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

Przewodnicz�ca Rady  
Beata Boczar 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr VI/37/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VI/37/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
Dotyczy: rozstrzygni �cia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Do projektu planu wpłyn�ły dwie uwagi. 
Wykaz uwag został doł�czony do niniejszego zał�cznika i stanowi zał�cznik 2.1. 
Rozstrzygni�cia uwag. 
Uwagi zostały rozpatrzone, sposób rozpatrzenia z uzasadnieniem stanowi zał�cznik 2.2. 
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Zał�cznik nr 2.1. 
do uchwały nr VI/37/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
Wykaz uwag 

 
WNIESIONYCH DO WYŁO	ONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – Jezioro Domowe Du�e” 
 

Lp 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imi�, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i dres 
zgłaszaj�cego uwagi 

Tre�� uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo�ci 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomo�ci której 

uwaga dotyczy 

Rozstrzygni�cie Burmistrza 
Rozstrzygni�cie Rady 

Miejskiej 
uwaga 

uwzgl�dniona 
uwaga nie 

uwzgl�dniona 
uwaga  

uwzgl�dniona 
uwaga nie 

uwzgl�dniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
 

15.03.2011 
 

Masiul Henryk 
Warszawa  
ul. Janowskiego 54/29 
 

1.zapewnienie miejsca 
parkingowego przy 
budynku w pasie 
planowanego zjazdu  
do jeziora 

cz��ci działek 
nr 148 i 161 
w obr�bie 1  
m. Szczytno 

4-KDD- teren pasa 
drogowego, droga 
dojazdowa stanowi 
przestrze� publiczn� 
 

 nie 
 
 
 

 
nie 

 

2.mo�liwo�� 
rozbudowy budynku 
mieszkalnego od 
strony ulicy 

160 obr�b 1    
m. Szczytno 

2-MN – teren istniej�cej 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 nie  nie 

3.dobudowa do 
budynku mieszkalnego 
gara�u lub wiaty 
stanowiskowej 

160 obr�b 1  
m. Szczytno 

2-MN – teren istniej�cej 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej tak  tak  

4.obsługa 
komunikacyjna 
nieruchomo�ci z 
planowanego zjazdu  
do jeziora 

160 obr�b 1  
m. Szczytno 

2-MN – teren istniej�cej 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej tak  tak  

2. 07.03.2011 Gabriela Nowicka 
Szczytno 
ul. Bartna Strona 45 

Przeznaczenie terenu 
przylegaj�cego  
do nieruchomo�ci 
 i oznaczonego 
symbolem 3ZP 
(od strony jeziora) 
na poszerzenie 
funkcji zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
uzupełnienie 
 funkcji MN 

cz��� działki  
nr 148  
w obr�bie 1  
m. Szczytno 
 

3-ZP – teren zieleni 
urz�dzonej 

 nie  nie 

 
 

Zał�cznik nr 2.2. 
do uchwały nr VI/37/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia uwag do projek tu planu 

 
Ad.1.1. zapewnienie miejsca parkingowego przy budynku w pasie planowanego zjazdu do jeziora 
wskazany teren stanowi pas projektowanej drogi dojazdowej o szeroko�ci 10 m w liniach rozgraniczaj�cych, stanowi 

przestrze� publiczn� przylegaj�c� bezpo�rednio do nieruchomo�ci nr 39 ul. Bartna Strona. Zasady parkowania i postoju jak 
w przepisach o drogach. 

 
Ad.1.2. mo�liwo�� rozbudowy budynku mieszkalnego od strony ulicy 
Budynek znajduje si� w bliskiej odległo�ci od ulicy Bartna Strona. Zgodnie z ustaleniami planu obowi�zuje linia zabudowy 

jak istniej�ca lub s�siaduj�ca zabudowa, nie ma innych ogranicze�. 
 

Ad.1.3. dobudowa do budynku mieszkalnego gara�u lub wiaty stanowiskowej 
W ustaleniach planu rozszerzono zapis o mo�liwo�ci lokalizowania na działkach, prócz budynków mieszkalnych 

i gospodarczych, gara�y. Nie ogranicza si� ich powierzchni zabudowy, jedynie wysoko�� nie mo�e przekracza� zasad 
okre�lonych w ustaleniach planu - § 11 ust. 6 lit. b/ akapit 5 projektu uchwały. W miejsce zapisu „wysoko�� budynku 
gospodarczego – maksymalnie 1/2 wysoko�ci budynku mieszkalnego lecz nie wi�cej ni� 6 m” został wprowadzony zapis 
„wysoko�� budynku gospodarczego, gara�owego – maksymalnie 1/2 wysoko�ci budynku mieszkalnego lecz nie wi�cej ni� 6 m.”. 
 

Ad.1.4. obsługa komunikacyjna nieruchomo�ci z planowanego zjazdu do jeziora 
Projektowana droga dojazdowa, oznaczona symbolem 4-KDD, stanowi teren publiczny i jest przeznaczona do obsługi 

komunikacyjnej nieruchomo�ci w granicach zasi�gu, w tym nieruchomo�ci oznaczonej nr 39 ul. Bartna Strona. Warunki 
zorganizowania zjazdów z tej drogi okre�li zarz�dca (wła�ciciel) drogi, w tym przypadki Gmina Miejska Szczytno. 
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Ad.2. Przeznaczenie terenu przylegaj�cego do nieruchomo�ci i oznaczonego symbolem 3ZP (od strony jeziora) na 
poszerzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnienie funkcji MN 

Ograniczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i  wprowadzenie terenów zieleni (ZP) wynika 
z projektowanego zagospodarowania brzegów jeziora i istniej�cej infrastruktury technicznej (kolektor kanalizacji sanitarnej). 
Teren 3-ZP nie stanowi przestrzeni publicznej i mo�e by�, za zgod� wła�ciciela (w tym przypadku Gminy Miejskiej Szczytno), 
u�ytkowana jako ziele� przydomowa i stanowi� uzupełnienie funkcji mieszkaniowej, bez prawa zabudowy. Teren mo�e 
podlega� dzier�awieniu a nawet sprzeda�y z ustanowieniem słu�ebno�ci przesyłu i dost�pu do remontu i konserwacji sieci. 

Wprowadzenie zmian nie powoduje naruszenia procedury prawnej i istotnych zmian w ustaleniach dotycz�cych 
zagospodarowania terenu. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr VI/37/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
Dotyczy: rozstrzygni �cia w sprawie zgodno Bci planu z ustaleniami studium 

 
Stwierdza si� zgodno�� projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczytno, zatwierdzonymi Uchwał� Nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 r. 
 
 

Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr VI/37/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
Dotyczy: rozstrzygni �cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nale �� do zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
 

Rozstrzygni�cia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� własnych gminy, nie wyst�puj�. 
 
 

1399 

UCHWAŁA Nr 21/VI/2011 

Rady Gminy Braniewo 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy m aterialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Braniewo  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 14a ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 j. t. z pó�. zm.) oraz art. 90f ustawy 
z dnia 7  wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó�. zm. 
Rada Gminy Braniewo uchwala , co nast�puje: 

 
§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Braniewo stanowi�cym zał�cznik  
do uchwały nr 54/V/2010 Rady Gminy Braniewo z dnia  
21 pa�dziernika 2010 roku w  sprawie ustalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Braniewo wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) Art. 1  ust. 1. lit. a otrzymuje brzmienie: „regulaminie- 

rozumie si� regulamin pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Braniewo,”; 

 
  2) Art. 4  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendia b�d� 

przekazywane: 

a) w formie �wiadczenia pieni��nego, je�eli organ 
przyznaj�cy stypendium uzna, �e udzielane 
stypendium w formach okre�lonych w ust. 1, jest 
niecelowe lub te� niemo�liwe, 

b) w formie cz��ciowej lub całkowitej refundacji 
kosztów poniesionych przez wnioskodawc� na cele 
edukacyjne, na podstawie przedło�onych przez 
niego oryginałów faktur lub rachunków.”; 

 
  3) Skre�la si� ust. 4 w art. 4; 
 
  4) Art. 5  ust. 7 otrzymuje numer porz�dkowy: 

a) Art. 5 ust. 4. 
 

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

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

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Roman Ruksztełło 


