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UCHWAŁA Nr XXII/166/08 

Rady Gminy D �brówno 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

 

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

gmina D �brówno. 

 

Na podstawie 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, zmiany: Dz. U. 
z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 
127, poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 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) Rada Gminy D�brówno, po stwierdzeniu 
zgodno�ci z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
D�brówno” uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
USTALENIA WST�PNE 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego cz��ci obr�bu Leszcz, gmina D�brówno. 
 
2.Granice planu okre�la Uchwała Nr X/61/07 Rady 

Gminy D�brówno z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci obr�bu Leszcz, 
gmina D�brówno. 

 
3. Teren planu obejmuje działk� nr 119/1. 
 
§ 2. 1. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 

 
  1) zał�cznik nr 1 do uchwały zawieraj�cy rysunek planu 

na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1:1000 
(do publikacji rysunek został zmniejszony); 

 
  2) zał�cznik nr 2 do uchwały zawieraj�cy rozstrzygni�cia 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu i 
rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
2. Dokumentacja planu składa si� ponadto z 

nast�puj�cych opracowa� nie podlegaj�cych uchwaleniu i 
publikacji: 
 
  1) prognozy finansowej; 
 
  2) prognozy oddziaływania na �rodowisko. 
 

3. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 
zakresie: 
 
  1) oznaczenia �ci�le okre�lone i obowi�zuj�ce: 
 

a) granice terenu opracowania planu, 
 
b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania, 
 
c) okre�lenie przeznaczenia terenów, odpowiednio: 

ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, US - 
tereny rekreacyjno - sportowe, ZN - tereny zieleni 
nieurz�dzonej, WS - tereny wód 
powierzchniowych, KDW - tereny dróg 
wewn�trznych, KXP - tereny ci�gów pieszo - 
jezdnych, KX - teren ci�gu pieszego, NO - rejon 
lokalizacji zbiorczej przepompowni �cieków, 

 
d) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

 
  2) oznaczenia nie wymienione w punkcie 1 s� 

orientacyjne lub pełni� funkcj� informacyjn�, jak np.: 
 

a) przebieg projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej (wodoci�gowej i sanitarnej), 

 
b) orientacyjny przebieg ci�gu pieszego, 
 
c) zasi�g stanowiska archeologicznego, 
 
d) tereny zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych, 
 
e) grupy cennego drzewostanu. 

 
§ 3. Okre�lenia u�yte w tek�cie niniejszej uchwały lub 

na rysunku planu zdefiniowano w nast�puj�cy sposób: 
 
  1) działka budowlana- nale�y przez to rozumie� 

nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko�� cechy geometryczne, dost�p do drogi 
publicznej oraz wyposa�enie w urz�dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj�ce z odr�bnych 
przepisów i niniejszej uchwały oraz zabudowan� 
działk� gruntu, której wielko��, cechy geometryczne, 
dost�p do drogi publicznej oraz wyposa�enie w 
urz�dzenia infrastruktury technicznej umo�liwiaj� 
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i 
urz�dze� poło�onych na tej działce; 

 
  2) front działki - nale�y przez to rozumie� granic� działki 

budowlanej, przylegaj�c� do drogi z której odbywa si� 
główny wjazd i wej�cie na działk�; 

 
  3) powierzchnia biologicznie czynna - nale�y przez to 

rozumie� definicj� zawart� w Rozporz�dzeniu Ministra 
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Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� lini� ograniczenia zabudowy; oznaczaj�c� 
zakaz przekroczenia przez nadziemne kubaturowe 
cz��ci obiektu; zezwala si� na jej przekroczenie przez 
niekubaturowe cz��ci obiektu jak np. podesty, 
pochylnie, schody zewn�trzne, balkony, loggie, tarasy, 
gzymsy o nie wi�cej ni� 1,0 m; 

 
  5) lokalizacja - oznacza zachowanie istniej�cych oraz 

wprowadzenie nowych: funkcji, obiektów i 
zagospodarowania na danym terenie, zgodnie z 
zasadami okre�lonymi dla tego terenu; 

 
  6) wysoko�� budynku - nale�y przez to rozumie� 

odległo�� mierzon� od poziomu posadowienia parteru 
do górnej kraw�dzi kalenicy, attyki lub najwy�szego 
punktu dachu, za wyj�tkiem kominów i niezb�dnych 
urz�dze� technicznych, 

 
  7) kondygnacja - nale�y przez to rozumie� kondygnacj� 

nadziemn� zgodnie z definicj� zawart� w 
Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie; 

 
  8) teren - nale�y przez to rozumie� cz��� obszaru 

obj�tego planem o okre�lonym w planie 
przeznaczeniu, wyznaczon� na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi oraz oznaczon� jednym symbolem; 

 
  9) elementy małej architektury - nale�y przez to rozumie� 

obiekty i urz�dzenia terenowe zwi�zane z funkcj� 
rekreacyjn�, estetyczn�, informacyjn� i porz�dkow�, a 
w szczególno�ci: ławki, ławy, stoły, hu�tawki, drabinki, 
piaskownice, pergole, treja�e, wiaty, zadaszenia, 
�mietniki, o�wietlenie, tablice informacyjne, i inne 
obiekty architektury ogrodowej. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ 	CE CAŁEGO 
OBSZARU OBJ �TEGO PLANEM MIEJSCOWYM 

 
§ 4. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 

oznaczonych na rysunku planu: 
 

Oznaczenia terenów Przeznaczenie terenów 
ML.01, ML.02, ML.03, 
ML.04, ML.05, ML.06, 
ML.07, ML.08, ML.09, 
ML.10, ML.11, ML.12 

Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

US.13, US.14, US.15, Tereny rekreacyjno - sportowe 
ZN.16, ZN.17, ZN.18 Tereny zieleni nieurz�dzonej 
WS.19 Tereny wód powierzchniowych 
NO.20 Rejon lokalizacji zbiorczej przepompowni 

�cieków 
KDW. 01, KDW.02 Tereny dróg wewn�trznych 
KXP. 03, KXP.04, Tereny ci�gów pieszo - jezdnych 
KX.05 Teren ci�gu pieszego 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) ustala si� utrzymanie na całym terenie jednolitego 

charakteru zabudowy, w nawi�zaniu do skali 
zabudowy s�siaduj�cej z terenem opracowania; 

 
  2) ustala si� zakaz wprowadzania form architektury 

obcych dla regionu, zapo�yczonych z innych 
obszarów kulturowych; 

 
  3) ustala si� nakaz stosowania tradycyjnych materiałów 

wyko�czeniowych - drewna, cegły, kamienia w 
poł�czeniu z tynkami; 

 
  4) ustala si� nakaz stosowania w elewacji kolorystyki 

stonowanej z otoczeniem - odcieni szaro�ci, br�zu, 
czerwieni, �ółci i zieleni; 

 
  5) zezwala si� na ogrodzenie działek budowlanych do 

wysoko�ci nie wy�szej ni� 1,5 m od poziomu terenu, 
 
  6) ustala si� zakaz stosowania ogrodze� pełnych (bez 

wzgl�du na rodzaj materiału) oraz a�urowych 
betonowych. 

 
2. Utrzymanie ładu przestrzennego na obszarze planu 

zapewnia si� ponadto poprzez okre�lenie w Rozdziale 3 
szczegółowych parametrów zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
1. Teren obj�ty planem poło�ony jest w obr�bie 

D�brówie�skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla 
którego obowi�zuj� przepisy zawarte w Rozporz�dzeniu 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 
kwietnia 2003 roku. 

 
2. Przy zagospodarowaniu terenu obj�tego planem 

nale�y zapewni� kompleksowe rozwi�zanie spraw 
gospodarki wodno-�ciekowej i usuwania odpadów w celu 
unikni�cia zagro�e� dla �rodowiska. 

 
3. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale�y 

uwzgl�dni� potrzeby w zakresie ochrony powietrza i gleby, 
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi wynikaj�ce z przepisów odr�bnych. 

 
4. Powi�zania przyrodnicze na terenie obj�tym planem 

zapewnia si� poprzez: 
 
  a) pozostawienie w dotychczasowym u�ytkowaniu wraz z 

nakazem ochrony - terenów zieleni nieurz�dzonej 
obejmuj�cej zadrzewienia oraz zakrzewienia na 
skarpach i zboczach oraz ro�linno�ci przywodnej 
wzdłu� brzegu jeziora D�browa Wielka (ZN.16, ZN.17, 
ZN.18, US.15), 

 
  b) zakaz stosowania ogrodze� pełnych (bez wzgl�du na 

rodzaj materiału), umo�liwiaj�cych przemieszczanie 
si� organizmów �ywych. 

 
5. W celu ochrony walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych ustala si� nieprzekraczalne linie 
zabudowy od strony jeziora D�browa Wielka, zgodnie z 
oznaczeniami na zał�czniku nr 1 (rysunek planu). 

 
6. Ustala si� nakaz zachowania istniej�cego 

ukształtowania rze�by terenu; w tym celu nale�y 
wzmacnia� skarpy poprzez nasadzenia ro�linno�ci 
wysokiej i niskiej; zezwala si� jedynie na zmiany 
ukształtowania terenu wynikaj�ce z posadowienia 
budynków. 

 
7. Ustala si� nast�puj�ce zasady stosowania 

materiałów do utwardzania boisk, placów zabaw, 
dojazdów i �cie�ek pieszych: 
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  a) zakazuje si� stosowania �u�la piecowego oraz mas 
bitumicznych do utwardzania nawierzchni, 

 
  b) nakazuje si� stosowania nawierzchni trawiastych, 

�wirowych i innych przepuszczalnych. 
 

8. Na obszarze obj�tym planem wskazuje si� 
nast�puj�ce tereny podlegaj�ce ograniczeniom 
dopuszczalnego poziomu hałasu z tytułu przepisów 
ochrony �rodowiska: 
 

Rodzaj terenu 
Oznaczenie 

terenów w planie 
Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej ML 

Teren rekreacyjno - sportowy US 

 
9. Szczegółowe zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych w planie, okre�la si� w Rozdziale 3. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
1. W północnej cz��ci terenu obj�tego planem 

zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne oznaczone 
na zał�czniku nr 1 (rysunek planu). 

 
2. Ustala si� ochron� stanowiska archeologicznego 

poprzez: 
 
  a) ograniczenie wszelkiej działalno�ci inwestycyjnej 

jedynie do bie��cych prac remontowych zwi�zanych z 
utrzymaniem budynków w stanie technicznym 
odpowiadaj�cym wymogom wła�ciwych przepisów 
budowlanych, bez mo�liwo�ci wprowadzania nowej 
zabudowy, 

 
  b) wszelkie prace ziemne nale�y poprzedzi� badaniami 

archeologicznymi prowadzonymi na podstawie 
pozwolenia WKZ. 

 
§ 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
1. Na terenie planu nie wyst�puj� obszary przestrzeni 

publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Na obszarze obj�tym planem tereny dróg, ci�gów 

pieszych i pieszo-jezdnych, tereny rekreacyjno-sportowe, 
tereny zieleni nieurz�dzonej - stanowi� przestrzenie o 
charakterze publicznym. 

 
3. Zezwala si� na realizacj� znaków informacyjnych i 

szyldów o powierzchni do 2 m2 wł�cznie, przy czym 
powierzchni dwustronnych nie sumuje si�, traktuj�c je jak 
znaki dwustronne. 

 
4. Zezwala si� na stosowanie znaków informacyjnych i 

szyldów wolnostoj�cych; wysoko�� od poziomu terenu - 
do 2 m, ł�cznie z płaszczyzn� ekspozycyjn�. 
 

5. Zezwala si� na stosowanie znaków informacyjnych i 
szyldów na obiektach; wysoko�� od poziomu terenu – do 
3 m, ł�cznie z płaszczyzn� ekspozycyjn�, nie wy�ej 
jednak ni� poziom okapu lub gzymsu danego obiektu. 

 
6. Ustala si� zakaz lokalizacji reklam na całym terenie 

obj�tym planem. 
 

§ 9. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okre�la si� odr�bnie dla 
poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych, 
zawartych w Rozdziale 3. 

 
§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów - nie ustala si�. 

 
§ 11. Zasady podziału nieruchomo�ci na działki 

budowlane: 
 

1. W zakresie podziału terenów zabudowy rekreacji 
indywidualnej na działki budowlane obowi�zuj� zasady 
okre�lone na zał�czniku nr 1 (rysunek planu); s� to w 
cz��ci nowe podziały a w cz��ci nawi�zuj�ce do 
istniej�cego u�ytkowania i zagospodarowania terenu. 

 
2. Zezwala si� na korekty podziałów wg zasad 

okre�lonych w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 3. 
 
3. Nie zezwala si� na korekty zwi�kszaj�ce liczb� 

działek pod zabudow� rekreacji indywidualnej na terenach 
ML. 

 
4. Zezwala si� na ł�czne zagospodarowanie dwóch 

lub wi�cej działek budowlanych i realizacj� jednej 
inwestycji zabudowy rekreacji indywidualnej; szczegółowe 
zasady zagospodarowania zawarte w Rozdziale 3 
obowi�zuj� wówczas jak dla jednej działki budowlanej. 

 
5. W zakresie podziału pozostałych terenów (US, ZN) 

obowi�zuj� zasady okre�lone na zał�czniku nr 1 (rysunku 
planu) oraz w ustaleniach szczegółowych zawartych w 
Rozdziale 3. 
 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu: 
 

1. Nie zezwala si� na lokalizacj� obiektów słu��cych 
innym funkcjom ni�, odpowiednio, zabudowa rekreacji 
indywidualnej, sport i rekreacja oraz obiekty towarzysz�ce 
w/w funkcjom, zgodnie z oznaczeniami na zał�czniku nr 1 
(rysunku planu). 

 
2. Przy realizacji ustale� planu nale�y uwzgl�dni� 

potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa okre�lone 
w przepisach odr�bnych. 

 
3. Udost�pnienie brzegu jeziora D�browa Wielka 

ustala si� zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa 
wodnego w sprawie dost�pu do powierzchniowych wód 
publicznych. 

 
4. Inne warunki i ograniczenia zawarte s� w 

pozostałych ustaleniach planu. 
 
§ 13. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

 
1. Obsługa komunikacyjna terenów rekreacji 

indywidualnej istniej�cym zjazdem z drogi powiatowej 
poprzez istniej�c� drog� gminn� wewn�trzn� oraz 
projektowanymi drogami wewn�trznymi. 

 
2. Drogi wewn�trzne na terenie opracowania 

projektuje si� o szeroko�ci pasa drogowego 10 m i 12 m. 
 
3. Zasady przebiegu dróg wewn�trznych okre�lono na 

zał�czniku nr 1 (rysunek planu). 
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4. Ustala si� minimalne wska�niki liczby miejsc 
postojowych - nie mniej ni� dwa miejsca postojowe na 
ka�dej projektowanej działce budowlanej, o ile zapisy w 
Rozdziale 3 nie stanowi� inaczej. 

 
§ 14. 1. Zasady budowy sieci infrastruktury technicznej 

w zakresie zaopatrzenia w wod�, odprowadzenia �cieków, 
odprowadzenia wód opadowych, zaopatrzenia w energi� 
elektryczn� i telekomunikacj�. 

 
2. Ustala si� zasady zaopatrzenia w wod�: 

 
  1) z istniej�cej sieci wodoci�gowej przesyłowej 

Ø110PVC poło�onej poza obszarem opracowania, 
zgodnie z zasadami okre�lonymi na zał�czniku nr 1 
(rysunek planu); 

 
  2) ustala si� zaopatrzenie w wod� całej planowanej 

zabudowy projektowan� sieci� wodoci�gow� 
rozdzielcz� rozgał��n�; 

 
  3) na sieci przewiduje si� hydranty p-po�. zgodnie z 

obowi�zuj�ca norm� p-po�. 
 

3. Ustala si� zasady odprowadzenie �cieków: 
 
  1) obszar obj�ty planem uj�ty jest w obowi�zuj�cym 

Projekcie Aglomeracji gminy D�brówno; 
 
  2) ustala si� obowi�zek skanalizowania wszystkich 

obiektów, w których powstaj� �cieki, sieci� kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i cz��ciowo ci�nieniowej z 
przepompowniami lokalnymi, prowadzonej w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg - zgodnie z zasadami 
okre�lonymi na zał�czniku nr 1; 

 
  3) wszystkie �cieki nale�y doprowadzi�, poprzez 

projektowan� sie�, do projektowanej przepompowni 
zbiorczej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem NO.20; przepompownia 
powinna by� projektowana jako zbiornikowa, w 
technologii bezskratkowej z pompami zatapialnymi; 

 
  4) zezwala si� na korekt� lokalizacji zbiorczej 

przepompowni �cieków wynikaj�c� z uwarunkowa� 
gruntowo - wodnych lub oblicze� hydraulicznych; 

 
  5) �cieki z projektowanej przepompowni b�d� 

przetłaczane do projektowanego systemu kanalizacji 
sanitarnej miejscowo�ci Leszcz i dalej do oczyszczalni 
�cieków w miejscowo�ci D�brówno; 

 
  6) zakazuje si� stosowania na przedmiotowym obszarze 

indywidualnych sposobów utylizacji lub usuwania 
�cieków, w tym - zbiorników bezodpływowych i 
oczyszczalni przydomowych. 

 
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych - ustala 

si� powierzchniowe odwodnienie terenów. 
 
5. Ustala si� zasady zaopatrzenie w energi� 

elektryczn�: 
 
  1) ustala si� zasilanie terenów w energi� elektryczn� ze 

stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
obj�tym planem, poprzez projektowane na terenie 
opracowania kable elektroenergetyczne 0,4 kV; 

 

  2) ustala si� prowadzenie sieci ee wraz z lokalizacj� 
zł�czy kablowo - pomiarowych w pasach drogowych 
projektowanych dróg wewn�trznych; 

 
  3) zezwala si� na zmian� lokalizacji istniej�cej słupowej 

stacji transformatorowej; zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami koszty przedsi�wzi�cia ponosi inwestor; 

 
  4) zezwala si� na dostosowanie istniej�cych linii 

energetycznych (NN i SN) do projektowanego 
zagospodarowania terenu poprzez lokalizacj� kabli 
energetycznych w pasach drogowych; zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami koszty przebudowy ponosi 
inwestor; 

 
  5) projekty budowlane sieci elektroenergetycznych 

nale�y uzgodni� z wła�ciwym rejonem 
energetycznym; 

 
  6) ustala si� przył�czenie odbiorców do wspólnej sieci ee 

na obszarze obj�tym planem na zasadach 
okre�lonych przez dysponenta sieci. 

 
6. Ustala si� zasady zaopatrzenia w infrastruktur� 

telekomunikacyjn�: 
 
  1) ustala si� podziemne prowadzenie projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej w pasach drogowych 
projektowanych dróg wewn�trznych; 

 
  2) zezwala si� na lokalizacj� sieci i urz�dze� 

infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�; 

 
  3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je 
przebudowa�; 

 
  4) podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej - zgodnie z 

warunkami zarz�dcy sieci. 
 

7. Ustala si� zasady zaopatrzenia w ciepło: 
 
  1) ustala si� zastosowanie �ródeł indywidualnych; 
 
  2) zaleca si� zastosowanie paliw niskoemisyjnych (gaz 

płynny, olej opałowy, gaz przewodowy) lub innych 
prawnie dopuszczalnych, np. �ródeł energii 
odnawialnej; 

 
  3) nie zaleca si� stosowanie paliw wysokoemisyjnych do 

ogrzewania obiektów (w�giel kamienny, w�giel 
brunatny, koks). 

 
8. Warunki techniczne realizacji infrastruktury zostan� 

okre�lone przez dysponentów sieci na podstawie 
przepisów odr�bnych na etapie projektu budowlanego. 

 
9. Usuwanie odpadów stałych - ustala si� 

wprowadzenie rozwi�za� stosowanych na terenie całej 
gminy. 
 

Rozdział 3 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

DOTYCZ	CE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 
OBJ�TYCH PLANEM MIEJSCOWYM 

 
§ 15. 1. Ustalenia szczegółowe obowi�zuj� ł�cznie z 

ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 
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2. Ustalenia szczegółowe reguluj� zasady ochrony 

�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
szczegółowe zasady lokalizacji zabudowy, parametry i 
wska�niki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu w odniesieniu do 
poszczególnych terenów. 

 
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ML.01: 
 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 

§ 4 - teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 
 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala si� 

zachowanie istniej�cej zabudowy rekreacji indywidualnej 
(4 budynki) i zwi�zanego z ni� zagospodarowania terenu. 

 
3. Przedmiotowy teren poło�ony jest w obr�bie 

stanowiska archeologicznego, dla którego obowi�zuj� 
ustalenia zawarte w § 7. 

 
4. Ustala si� powierzchni� zabudowy nie wi�ksz� ni� 

w stanie istniej�cym. 
 
5. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� nie 

mniej ni� 40 % powierzchni przedmiotowego terenu. 
 

6. Ustala si� zakaz lokalizacji nowych obiektów 
kubaturowych. 

 
7. Ustala si� zakaz rozbudowy, nadbudowy i 

przebudowy istniej�cych budynków. 
 
8. Zezwala si� na rozbiórk� istniej�cych budynków. 
 
9. Nie zezwala si� na si� na lokalizacj� obiektów małej 

architektury za wyj�tkiem obudowy pojemników na 
odpady stałe. 

 
10. Zezwala si� na prowadzenie bie��cych prac 

remontowych zwi�zanych z utrzymaniem budynków w 
stanie technicznym odpowiadaj�cym wymogom 
wła�ciwych przepisów budowlanych. 

 
11. Ustala si� w zagospodarowaniu terenu znacz�cy 

udział zieleni wysokiej i �redniej (drzewa i krzewy) w celu 
zachowania walorów krajobrazowych obszaru oraz 
polepszenia warunków bioklimatycznych. 

 
12. Obsługa w zakresie potrzeb parkingowych 

powinna by� zapewniona w granicach terenu 
generuj�cego potrzeby - ustala si� nie mniej ni� dwa 
miejsca postojowe dla ka�dego obiektu. 
 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ML.02 i ML.03: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala si� 

zachowanie istniej�cej zabudowy rekreacji indywidualnej 
(jeden budynek dwu-lokalowy na jednej działce 
budowlanej) oraz zwi�zanego z ni� zagospodarowania 
terenu. 

 
3. Przedmiotowe tereny poło�one s� w obr�bie 

stanowiska archeologicznego, dla którego obowi�zuj� 
ustalenia zawarte w § 7. 

 
4. Ustala si� zasady podziału na działki budowlane, 

okre�lone na zał�czniku nr 1 (rysunek planu), zezwala si� 
na korekty podziału nie zwi�kszaj�ce liczby działek, przy 
spełnieniu nast�puj�cych wymaga�: 
 
  a) front działki budowlanej nie mniejszy ni� 20 m, 
 
  b) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza ni� 

700 m2, 
 

5. Ustala si� powierzchni� zabudowy nie wi�ksz� ni� 
w stanie istniej�cym. 

 
6. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� nie 

mniej ni� 50% powierzchni działki budowlanej. 
 
7. Ustala si� zakaz lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych. 
 
8. Ustala si� zakaz rozbudowy, nadbudowy i 

przebudowy istniej�cych budynków. 
 
9. Zezwala si� na rozbiórk� istniej�cych budynków 

oraz istniej�cego fundamentu. 
 

10. Nie zezwala si� na si� na lokalizacj� obiektów 
małej architektury za wyj�tkiem obudowy pojemników na 
odpady stałe. 

 
11. Zezwala si� na prowadzenie bie��cych prac 

remontowych zwi�zanych z utrzymaniem budynków w 
stanie technicznym odpowiadaj�cym wymogom 
wła�ciwych przepisów budowlanych. 

 
12. Ustala si� w zagospodarowaniu ka�dej działki 

budowlanej znacz�cy udział zieleni wysokiej i �redniej 
(drzewa i krzewy) w celu zachowania walorów 
krajobrazowych obszaru oraz polepszenia warunków 
bioklimatycznych. 

 
13. Obsługa w zakresie potrzeb parkingowych 

powinna by� zapewniona w granicach terenu 
generuj�cego potrzeby - ustala si� nie mniej ni� dwa 
miejsca postojowe dla ka�dego obiektu. 
 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ML.04 i ML.05: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala 

zachowanie istniej�cej zabudowy rekreacji indywidualnej i 
zwi�zanego z ni� zagospodarowania terenu. 

 
3. Przedmiotowe tereny poło�one s� w obr�bie 

stanowiska archeologicznego, dla którego obowi�zuj� 
ustalenia zawarte w § 7. 

 
4. Ustala si� powierzchni� zabudowy nie wi�ksz� ni� 

w stanie istniej�cym. 
 
5. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� nie 

mniej ni� 60 % powierzchni ka�dego z terenów. 
 
6. Ustala si� zakaz lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych. 
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7. Ustala si� zakaz rozbudowy, nadbudowy i 
przebudowy istniej�cych budynków. 

 
8. Zezwala si� na rozbiórk� istniej�cych budynków. 
 
9. Nie zezwala si� na si� na lokalizacj� obiektów małej 

architektury za wyj�tkiem obudowy pojemników na 
odpady stałe. 

 
10. Zezwala si� na prowadzenie bie��cych prac 

remontowych zwi�zanych z utrzymaniem budynków w 
stanie technicznym odpowiadaj�cym wymogom 
wła�ciwych przepisów budowlanych. 
 

11. Ustala si� w zagospodarowaniu terenów znacz�cy 
udział zieleni wysokiej i �redniej (drzewa i krzewy) w celu 
zachowania walorów krajobrazowych obszaru oraz 
polepszenia warunków bioklimatycznych. 

 
12. Ustala si� dla terenu ML.05 nasadzenia zieleni 

trwałej w celu wzmocnienia zboczy i skarp. 
 
13. Ustala si� ochron� cennych zadrzewie� 

oznaczonych na zał�czniku nr 1 (rysunku planu). 
 
14. Obsługa w zakresie potrzeb parkingowych 

powinna by� zapewniona w granicach terenu 
generuj�cego potrzeby - ustala si� nie mniej ni� dwa 
miejsca postojowe na terenie ka�dej nieruchomo�ci. 
 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ML.06: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - teren zabudowy rekreacji indywidualnej 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala si� 

lokalizacj� wolnostoj�cego budynku rekreacji 
indywidualnej z gara�em zespolonym z brył� budynku lub 
adaptacj� istniej�cego budynku, z urz�dzon� zieleni� 
towarzysz�c� i z elementami małej architektury. 

 
3. Ustala si� powierzchni� zabudowy: 

 
  a) dla lokalizacji nowego budynku nie wi�cej ni� 20 % 

powierzchni działki budowlanej, 
 
  b) dla adaptowanego istniej�cego budynku powierzchnia 

zabudowy bez zmian. 
 

4. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn�: 
 
  a) dla lokalizacji nowego budynku - nie mniej ni� 70 % 

powierzchni działki budowlanej, 
 
  b) dla adaptowanego istniej�cego budynku - nie mniej ni� 

50 % powierzchni działki budowlanej. 
 

5. Ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
nowego budynku, oznaczone na zał�czniku nr 1 (rysunek 
planu). 

 
6. Ustala si� nast�puj�ce parametry nowego budynku 

rekreacji indywidualnej: 
 
  a) poziom posadowienia parteru - nie wi�cej ni� 0,4 m w 

odniesieniu do najwy�szego punktu istniej�cego 
poziomu terenu na obrysie budynku, 

 

  b) wysoko�� górnej kraw�dzi okapu od poziomu 
istniej�cego terenu - do 3,7 m, 

 
  c) wysoko�� budynku - kalenica nie wy�ej ni� 7,5 m od 

poziomu posadowienia parteru, nie wi�cej ni� dwie 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe, 

 
  d) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny; 

nachylenie połaci dachowych 38-420, pokrycie 
dachówk� ceramiczn� lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej, kierunek kalenicy - równoległy do frontu 
działki. 

 
7. Ustala si� w zagospodarowaniu działki budowlanej 

znacz�cy udział zieleni wysokiej i �redniej (drzewa i 
krzewy) w celu zachowania walorów krajobrazowych 
obszaru oraz polepszenia warunków bioklimatycznych. 

 
8. Obsługa w zakresie potrzeb parkingowych powinna 

by� zapewniona w granicach terenu generuj�cego 
potrzeby - ustala si� nie mniej ni� dwa miejsca postojowe 
na terenie ka�dej nieruchomo�ci. 

 
§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami ML.07, ML.10, ML.11: 
 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 

§ 4 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 
 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala si� 

na ka�dej projektowanej działce budowlanej lokalizacj� 
wolnostoj�cego budynku rekreacji indywidualnej z 
gara�em zespolonym z brył� budynku, z urz�dzon� 
zieleni� towarzysz�c� i z elementami małej architektury. 

 
3. Ustala si� powierzchni� zabudowy nie wi�cej ni� 

20% powierzchni działki budowlanej. 
 
4. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� nie 

mniej ni� 70 % powierzchni działki budowlanej. 
 
5. Ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na zał�czniku nr 1 (rysunek planu). 
 
6. Dla terenów ML.07, ML.10, ML.11 ustala si� zasady 

podziału na działki budowlane, okre�lone na zał�czniku nr 
1 (rysunku planu), zezwala si� na korekty podziału nie 
zwi�kszaj�ce liczby działek, przy spełnieniu 
nast�puj�cych wymaga�: 
 
  1) dla terenu ML.07: 
 

a) front działki budowlanej nie mniejszy ni� 40 m, 
b) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza ni� 

1000 m2, 
 
  2) dla terenu ML.10: 
 

a) front działki budowlanej nie mniejszy ni� 26 m, 
b) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza ni� 

1200 m2, 
 
  3) dla terenu ML.11: 
 

a) front działki budowlanej nie mniejszy ni� 26 m, 
b) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza ni� 

1000 m2. 
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7. Ustala si� nast�puj�ce parametry budynków 
rekreacji indywidualnej: 
 
  a) poziom posadowienia parteru - nie wi�cej ni� 0,4 m 

dla terenów ML.07 i ML.10 i nie wi�cej ni� 0,6 m dla 
terenu ML.11, w odniesieniu do najwy�szego punktu 
istniej�cego poziomu terenu na obrysie budynku, 

 
  b) wysoko�� górnej kraw�dzi okapu od poziomu 

istniej�cego terenu - do 3,7 m, 
 
  c) wysoko�� - kalenica nie wy�ej ni� 7,5 m od poziomu 

posadowienia parteru, nie wi�cej ni� dwie 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe, 

 
  d) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny; 

nachylenie połaci dachowych 38-420, pokrycie 
dachówk� ceramiczn� lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej, kierunek kalenicy - równoległy do frontu 
działki. 

 
8. Ustala si� w zagospodarowaniu ka�dej działki 

budowlanej znacz�cy udział zieleni wysokiej i �redniej 
(drzewa i krzewy) w celu zachowania walorów 
krajobrazowych obszaru oraz polepszenia warunków 
bioklimatycznych. 

 
9. Ustala si� dla terenu ML.07 obowi�zek nasadzenia 

zieleni trwałej w celu wzmocnienia zboczy i skarp 
(działania przeciwerozyjne). 
 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ML.08, ML.09, ML.12: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala si� 

lokalizacj� zabudowy rekreacji indywidualnej i zwi�zanego 
z ni� zagospodarowania terenu w postaci jednego 
budynku rekreacyjnego na ka�dej działce, z urz�dzon� 
zieleni� towarzysz�c� i z elementami małej architektury. 

 
3. Ustala si� powierzchni� zabudowy nie wi�cej ni� 

20 % powierzchni działki budowlanej. 
 
4. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� nie 

mniej ni� 70 % powierzchni działki budowlanej. 
 
5. Ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy dla 

nowej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na 
zał�czniku nr 1 (rysunek planu). 

 
6. Ustala si� zasady podziału na działki budowlane, 

okre�lone na zał�czniku nr 1 (rysunek planu), zezwala si� 
na korekty podziału nie zwi�kszaj�ce liczby działek, przy 
spełnieniu nast�puj�cych wymaga�: 
 
  a) front działki budowlanej nie mniejszy ni� 14 m, 
 
  b) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza ni� 

650 m2. 
 

7. Ustala si� zró�nicowane parametry budynków 
rekreacji indywidualnej, zale�nie od powierzchni działki. 

 
8. Ustala si� nast�puj�ce parametry budynków 

rekreacji indywidualnej na działkach o powierzchni poni�ej 
1000 m2: 

 
  a) poziom posadowienia parteru - nie wi�cej ni� 0,3 m w 

odniesieniu do najwy�szego punktu istniej�cego 
poziomu terenu na linii ka�dej z elewacji, 

 
  b) wysoko�� górnej kraw�dzi okapu od poziomu 

istniej�cego terenu - do 3,3 m, 
 
  c) wysoko�� - kalenica nie wy�ej ni� 7 m od poziomu 

posadowienia parteru, nie wi�cej ni� dwie 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe, 

 
  d) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny; 

nachylenie połaci dachowych 38-420, pokrycie 
dachówk� ceramiczn� lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej, kierunek kalenicy - równoległy do frontu 
działki. 

 
9. Ustala si� nast�puj�ce parametry budynków 

rekreacji indywidualnej z gara�em zespolonym z brył� 
budynku, dla działek o powierzchni działki powy�ej 
1000 m2: 
 
  a) poziom posadowienia parteru - nie wi�cej ni� 0,4 m w 

odniesieniu do najwy�szego punktu istniej�cego 
poziomu terenu na linii ka�dej z elewacji, 

 
  b) wysoko�� górnej kraw�dzi okapu od poziomu 

istniej�cego terenu - do 3,7 m, 
 
  c) wysoko�� - kalenica nie wy�ej ni� 8 m od poziomu 

posadowienia parteru, nie wi�cej ni� dwie 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe, 

 
  d) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny; 

nachylenie połaci dachowych 38-420, pokrycie 
dachówk� ceramiczn� lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej, kierunek kalenicy - równoległy do frontu 
działki. 

 
10. Zezwala si� na u�ytkowanie istniej�cych 

budynków i na prowadzenie bie��cych prac remontowych 
zwi�zanych z utrzymaniem budynków w stanie 
technicznym odpowiadaj�cym wymogom wła�ciwych 
przepisów budowlanych - do czasu wybudowania nowych 
budynków. 

 
11. Ustala si� zakaz rozbudowy, nadbudowy i 

przebudowy istniej�cych budynków. 
 
12. Po wybudowaniu nowych budynków nakazuje si� 

rozbiórk� istniej�cych budynków rekreacji indywidualnej. 
Zgodnie z ust. 2 na działce mo�e by� zlokalizowany jeden 
budynek rekreacji indywidualnej. 

 
13. Zezwala si� na lokalizacj� obiektów małej 

architektury. 
 
14. Ustala si� w zagospodarowaniu ka�dej działki 

budowlanej znacz�cy udział zieleni (drzewa i krzewy) w 
celu zachowania walorów krajobrazowych obszaru, 
polepszenia warunków bioklimatycznych oraz 
wzmocnienia zboczy i skarp. 

 
15. Ustala si� ochron� istniej�cych zadrzewie�. 
 
16. Cz��� terenu ML.12 ograniczona 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy poło�ona jest w 
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obr�bie obszaru o warunkach niekorzystnych i mniej 
korzystnych do zabudowy i całorocznego pobytu ludzi 
oraz w strefie wa�nej dla ochrony jeziora. 

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami US.13, US.14: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny rekreacyjno-sportowe. 

 
2. Ustala zagospodarowanie i funkcjonowanie w 

postaci terenów dla obsługi s�siaduj�cej zabudowy 
rekreacji indywidualnej, z urz�dzonymi przej�ciami 
pieszymi o nawierzchni nieutwardzonej, z elementami 
małej architektury oraz urz�dzeniami sportowymi. 

 
3. Nie zezwala si� na lokalizacj� na przedmiotowych 

terenach zabudowy kubaturowej oraz urz�dze� i funkcji 
innych, ni� okre�lone w ust. 1 i 2. 

 
4. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� - nie 

mniej ni� 60 % powierzchni ka�dego terenów. 
 
5. Ustala si� w zagospodarowaniu ka�dego terenu 

znacz�cy udział zieleni �redniej i wysokiej (drzewa i 
krzewy) w celu zachowania walorów krajobrazowych 
obszaru oraz polepszenia warunków bioklimatycznych. 

 
6. Ustala si� lokalizacj� �cie�ki pieszej (orientacyjny 

przebieg na rysunku planu) o nawierzchni nieutwardzonej. 
 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem US.15: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 
zgodnie z § 4 - teren rekreacyjno-sportowy. 

 
2. Ustala si� zagospodarowanie i funkcjonowanie w 

postaci ogólnodost�pnego terenu z miejscem do 
pla�owania i k�pieliskiem, z urz�dzonymi przej�ciami 
pieszymi o nawierzchni nieutwardzonej, z elementami 
małej architektury, widokowo i funkcjonalnie powi�zanego 
z s�siaduj�cym jeziorem. 

 
3. Nie zezwala si� na lokalizacj� na przedmiotowym 

terenie zabudowy kubaturowej oraz urz�dze� i funkcji 
innych, ni� okre�lone w ust. 1 i 2. 

 
4. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� - nie 

mniej ni� 90 % powierzchni przedmiotowego terenu 
 
5. Ustala si� ochron� istniej�cego drzewostanu oraz 

ro�linno�ci nadwodnej. 
 

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZN.16, ZN.17, ZN.18: 
 

1. Ustala si� zachowanie dotychczasowego 
przeznaczenia podstawowego i u�ytkowania terenów 
zgodnie z § 4 - tereny zieleni nieurz�dzonej. 

 
2. Ustala si� zagospodarowanie i funkcjonowanie 

terenów jako ogólnodost�pnych, utrzymanych w stanie 
naturalnym z zachowanymi: drzewostanem, zieleni� 
nisk�, zieleni� nadwodn� oraz rze�b� terenu. 

 
3. Ustala si� w zagospodarowaniu terenów ZN.16 i 

ZN.17 lokalizacj� �cie�ek pieszych (orientacyjny przebieg 
na rysunku planu) o szeroko�ci do 2 m, o nawierzchni 

nieutwardzonej oraz terenowych drewnianych schodów na 
skarpie (podł�czenie do KX.05). 

 
4. Lokalizacja �cie�ek pieszych oraz schodów 

terenowych nie mo�e powodowa� zmian ukształtowania 
rze�by terenu, pogorszenia warunków swobodnego 
spływu wody oraz warunków przyrodniczo-krajobrazowych 
terenu. 

 
5. Na przedmiotowych terenach zlokalizowane s� 

obszary nara�one na osuwanie si� mas ziemnych. W 
zagospodarowaniu terenu nale�y uwzgl�dni� ochron� tych 
obszarów poprzez nasadzenia zieleni trwałej 
(glebochronnej), niepowoduj�ce pogorszenia swobodnego 
spływu wody oraz pogorszenia warunków przyrodniczo-
krajobrazowych terenu. 

 
6. Nie zezwala si� na wprowadzanie na 

przedmiotowych terenach zabudowy oraz funkcji innych, 
ni� okre�lone w niniejszym paragrafie. 
 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem WS.19: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny wód powierzchniowych. 

 
2. Teren obj�ty planem (cz��� działki nr 19/1), zaj�ty 

przez wody płyn�ce (jezioro Wielka D�browa). 
 
3. Ustala si� zachowanie w stanie naturalnym. 
 
4. Zakazuje si� zmian ukształtowania linii brzegowej. 
 
5. Nakazuje si� zachowanie ro�linno�ci nadwodnej. 
 
6. Ustala si� zakaz lokalizowania zabudowy na 

przedmiotowych terenach. 
 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem NO.20: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z           
§ 4 - rejon lokalizacji zbiorczej przepompowni �cieków. 

 
2. Strefa uci��liwo�ci, okre�lona na podstawie 

obowi�zuj�cych przepisów nie mo�e przekroczy� granic 
działki wyznaczonej na lokalizacj� przepompowni. 

 
3. Ustala si� ogrodzenie terenu, w celu 

zabezpieczenia przed dost�pem osób nieuprawnionych. 
 
4. Ustala si� obowi�zek otoczenia obiektu zieleni� 

(krzewami) dla izolacji od s�siednich terenów. 
 
5. Ustala si� dost�pno�� z drogi wewn�trznej 

KDW.02. 
 
6. Zezwala si� na korekt� lokalizacji zbiorczej 

przepompowni w obr�bie terenu ZN.17, wynikaj�c� z 
uwarunkowa� gruntowo - wodnych lub oblicze� 
hydraulicznych. 
 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDW. 01, KDW. 02: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny dróg wewn�trznych. 

 



=��������>��3F'���
;'���+F�(�E�;E�!�:��'?�E�������,'����	�� � .'� �$C$�
�

?�4BA�?

2. Ustala si� projektowane drogi wewn�trzne o 
szeroko�ci pasa drogowego dla KDW.01 - 10 m i dla 
KDW.02. - 12 m, z jezdni� o szeroko�ci 5,0 m. 

 
3. Zezwala si� dla terenu KDW.01 na parkowanie 

przykraw��nikowe równolegle do drogi. 
 
4. Na przedmiotowych terenach ustala si� tarcz� 

nawrotn� o wymiarach 15 m x 15 m. 
 
5. Zezwala si� na prowadzenie sieci uzbrojenia terenu 

w pasie drogowym. 
 
6. Nie zezwala si� na lokalizacj� budynków i obiektów 

małej architektury. 
 
7. Nie zezwala si� na zagospodarowanie terenów 

koliduj�ce z funkcj� drogi. 
 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KXP.03, KXP.04: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z 
§ 4 - tereny ci�gów pieszo-jezdnych. 

 
2. Ustala si� projektowane ci�gi pieszo-jezdne o 

szeroko�ci do 5 m. 
 
3. Zezwala si� na prowadzenie sieci uzbrojenia 

terenu. 
 
4. W ramach terenu KXP.03 zezwala si� na lokalizacj� 

urz�dze� do wodowania łodzi. 
 
5. Nie zezwala si� na lokalizacj� budynków i obiektów 

małej architektury. 
 
6. Ustala si� w zagospodarowaniu terenu KXP.03 

nasadzenia zieleni trwałej (glebochronnej) na skarpach. 
 
7. Nie zezwala si� na zagospodarowanie terenów 

koliduj�ce z funkcj� ci�gu. 
 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KX.05: 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe zgodnie z § 4 
- teren ci�gu pieszego. 

 
2. Ustala si� projektowany ci�g pieszy o szeroko�ci do 

3,0 m o nawierzchni nieutwardzonej. 
 
3. Zezwala si� na prowadzenie sieci uzbrojenia terenu. 
 
4. Nie zezwala si� na lokalizacj� budynków i obiektów 

małej architektury. 
 
5. Nie zezwala si� na zagospodarowanie terenu 

koliduj�ce z funkcj� ci�gu. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 30. Na terenie obj�tym planem wyst�puj� inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce do zada� 
własnych gminy wymienione poni�ej: 
 
  a) budowa sieci wodoci�gowej dla obsługi terenu US.15, 
 
  b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia 

�cieków z terenu US.15, 
 
  c) budowa przepompowni zbiorczej na terenie NO.20. 
 

§ 31. Inwestycjami celu publicznego na terenie 
obj�tym planem s� przedsi�wzi�cia z zakresu 
infrastruktury technicznej wymienione w § 30 oraz 
realizacja zagospodarowania ustalonego planem na 
ogólnodost�pnych terenach oznaczonych symbolami 
US.15, ZN.16, ZN.17, ZN.18 oraz realizacja dróg 
wewn�trznych, ci�gu pieszego oraz ci�gów pieszo-
jezdnych. 
 

§ 32. Ustala si� sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów: 
 

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
planem utrzymuje si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu. 

 
2. Wprowadza si� zakaz lokalizowania tymczasowego 

zagospodarowania terenu. 
 
3. Wprowadza si� zakaz sytuowania tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyj�tkiem zaplecza budowy na 
czas jej trwania. 

 
§ 33. Ustalenia dotycz�ce stawki procentowej, 

słu��cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenia terenów w planie Stawka procentowa 
ML 30 % 
US 30 % 
ZN 15 % 
WS 15 % 
NO 15 % 

KDW 15 % 
KXP 15 % 
KX 15 % 

 
§ 34. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

D�brówno. 
 
§ 35. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

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

Przewodnicz�cy Rady Gminy D�brówno 
Jacek Herman 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/166/08 
Urz�d Gminy D�brówno 
z dnia 28 listopada 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/166/08 
Urz�d Gminy D�brówno 
z dnia 28 listopada 2008 r. 

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

r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy D�brówno podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 
I. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 
Stwierdza si�, �e w trakcie wyło�enia projektu planu do publicznego wgl�du nie wpłyn�ły uwagi dotycz�ce projektu planu. 
 
II. W sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 

zada� własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

1. Sposób realizacji 
 
Zadania  
1. Budowa sieci wodoci�gowej dla obsługi terenu US.15, 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia �cieków 
z terenu US.15, 
3. Budowa przepompowni zbiorczej na terenie NO.20 

Przedmiotowe inwestycje umieszczone zostan� w planach 
inwestycyjnych gminy i zrealizowane kolejno w ramach zada� 
własnych gminy, w miar� posiadanych �rodków finansowych. 

 
2. Zasady finansowania. 
 
Przedmiotowe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostan� zrealizowane ze �rodków własnych gminy i 

pozyskanych �rodków zewn�trznych. 
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UCHWAŁA Nr IX/52/2008 

Rady Gminy Markusy 

z dnia 4 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalneg o w Markusach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) 
Rada Gminy w Markusach uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Markusach stanowi�cym zał�cznik do uchwały 
Nr V/25/2004 Rady Gminy Markusy z dnia 30 wrze�nia 
2004 roku wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Organizacja wywozu nieczysto�ci płynnych z terenu 
Gminy Markusy", 

 
  2) w § 4 skre�la si� ust. 8. 
 

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

Przewodnicz�cy Rady gminy 
Józef Kujawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


