
/��������;���D"�E�
<"���(D�%�C�<C� �=��">FC�������#"����.�-�� � �"�����A������A7�
�

>�A����>

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/60/09 
Rady Miejskiej w Pasł�ku 
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie uwag umieszczonych do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie geodezyjnym Zielony Gr �d gmina 
Pasł�k na etapie wyło �enia w/w projektu planu do publicznego wgl �du, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó Cniejszymi zmianami). 

 
W trakcie wyło�enia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w strefie 

północnej gminy Pasł�k w obr�bie geodezyjnym Zielony Gr�d gmina Pasł�k w terminie od 15 maja do 5 czerwca 2009 roku 
oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzie� 20 czerwca 2009 roku nie wniesiono uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/60/09 
Rady Miejskiej w Pasł�ku 
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale�� do zadaD własnych gminy oraz zasad ich finansowania dla zmi any miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie geodezyjnym  Zielony Gr�d gmina 
Pasł�k na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami). 

W obszarze planu znajduje si� odcinek ulicy stanowi�cy poł�czenie terenów pola golfowego z terenami miasta Pasł�ka, 
którego orientacyjny koszt modernizacji (chodnika doj�ciowego) wyniesie 50.000 tys. złotych. 

Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach 
procedury sporz�dzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w strefie 
północnej gminy Pasł�k w obr�bie geodezyjnym Zielony Gr�d gmina Pasł�k sporz�dzono prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu. W/w opracowanie dost�pne jest w Referacie Budownictwa Urz�du Miejskiego w Pasł�ku. 
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UCHWAŁA Nr XXII/198/09 

Rady Gminy D Cwierzuty 

z dnia 11 wrze Ania 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w obr �bie wsi D Cwierzuty, 

gmina D Cwierzuty.  
 

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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz z 2007 r. Nr 
225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880) Rada Gminy D�wierzuty 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

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

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy D�wierzuty i zapoznaniu si� z 

prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie wsi D�wierzuty, gmina D�wierzuty, zwany dalej 
planem. 

 
2. Plan obejmuje teren o powierzchni ok. 28,8 ha 

poło�ony we wsi D�wierzuty, gmina D�wierzuty, od strony 
północnej przylegaj�cy do istniej�cej drogi powiatowej 
nr 1476N, od południa granicz�cy z jez. Sasek Wielki, w 
granicach zgodnych z Uchwał� Intencyjn� Rady Gminy 
D�wierzuty Nr VIII/60/07 z dnia 27 wrze�nia 2007 r. oraz 
oznaczeniami na rysunku planu. 

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

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) uchwały stanowi�cej tekst ustale� planu; 
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  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi�cego zał�cznik 
nr 1 do uchwały; rysunek do publikacji został 
zmniejszony; 

 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi�cego zał�cznik nr 2 do 
uchwały; 

 
  4) rozstrzygni�cia o sposobie realizacji oraz zasady 

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

 
§ 2. Stawka procentowa słu��ca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 

oznaczenie przeznaczenia terenu stawka procentowa 
1UT, 2UT, 3UT, 4UT, 5UT, 6UT, 7UT 

1US, 2US, 1NO, 2NO, 3NO, 1KDD, 2KDD, 
3KDW, 4KDW, 5KX, 6KX 

25 % 

1ZP, 2ZP, 3ZP nie ma zastosowania 

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

 
  1) tereny zabudowy usług turystycznych; 
 
  2) tereny sportu i rekreacji; 
 
  3) tereny zieleni urz�dzonej; 
 
  4) tereny oraz zasady obsługi komunikacj� kołow�; 
 
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 
  6) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

działek; 
 
  7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony 

�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala si� 
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach okre�la si� przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. 

 
3. Przeznaczenie podstawowe odnosi si� do 

wszystkich elementów zagospodarowania niezb�dnych do 
pełnienia ustalonej funkcji. 

 
4. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� potrzeby 

szczególnych regulacji dotycz�cych: 
 
  a) wymaga� wynikaj�cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
  b) obszarów rehabilitacji istniej�cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 4. 1. Ustala si� nast�puj�cy zakres oznacze� 
graficznych na rysunku planu jako �ci�le obowi�zuj�cy i 
okre�lony: 
 
  1) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) nieprzekraczaln� linia zabudowy; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenu; 
 

  4) obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych lub 
mog�ce podlega� procesom osuwiskowym; 

 
  5) granice terenu obj�tego planem. 
 

2. Linie rozgraniczaj�ce orientacyjne, oznaczone na 
rysunku planu, oddzielaj� drog� gminn� od dróg 
wewn�trznych i maj� charakter teoretyczny. 

 
3. Oznaczenia liniowe ci�gów pieszych podano 

orientacyjnie; szczegółowy przebieg ci�gów pieszych do 
sprecyzowania w projekcie zagospodarowania terenu na 
etapie projektu budowlanego. 

 
§ 5. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy w D�wierzutach, o ile z tre�ci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) terenie - nale�y przez to rozumie� teren wydzielony 

lini� rozgraniczaj�c� i oznaczony jednym symbolem 
literowo - cyfrowym; 

 
  3) działce - nale�y przez to rozumie� działk� budowlan�, 

czyli 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; 

 
  4) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� takie przeznaczenie, które powinno 
przewa�a� na danym terenie; 

 
  5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� rodzaje przeznaczenia inne ni� podstawowe, 
które uzupełniaj� lub wzbogacaj� przeznaczenie 
podstawowe; 

 
  6) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale�y 

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

 
  7) nieprzekraczalnej linii zabudowy /granicy zabudowy/ - 

nale�y przez to rozumie� lini� okre�laj�c� teren, na 
którym mo�na sytuowa� budynki; nieprzekraczaln� 
lini� zabudowy nale�y rozumie� nast�puj�co: �aden 
element budynku nie mo�e przekroczy� tej linii z 
wyj�tkiem okapów i gzymsów, które mog� t� granic� 
przekroczy� nie wi�cej ni� 0,8 m; w miejscach, gdzie 
nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
odległo�ci od granicy działki nale�y przyjmowa� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami; 

 
  8) ci�gu widokowym - nale�y przez to rozumie� element 

zagospodarowania przestrzennego w formie pasa 
terenu, wzdłu� którego rozci�ga si� atrakcyjny widok 
na okolic�; 

 
  9) punkcie widokowym - nale�y przez to rozumie� 

element zagospodarowania przestrzennego w formie 
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miejsca, z którego rozci�ga si� atrakcyjny widok na 
okolic�; 

 
  10) wysoko�ci budynku - nale�y przez to rozumie�: 
 

a) odległo�� mierzon� od poziomu parteru do 
kalenicy, attyki lub najwy�szego punktu dachu, nie 
licz�c kominów i anten; 

 
b) podan� liczb� kondygnacji oznaczaj�c� 

kondygnacje wzniesione w cało�ci nad poziom 
terenu (kondygnacja nadziemna); 

 
  11) domku pod wynajem- nale�y przez to rozumie� 

wolnostoj�cy budynek trwale zwi�zany z gruntem, 
przeznaczony do okresowego wypoczynku; 

 
  12) małej architekturze - nale�y przez to rozumie� 

definicj� zawart� w przepisach Prawa budowlanego. 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) punkty widokowe i ci�gi widokowe, oznaczone na 

rysunku planu, stanowi� miejsca szczególne, które 
nale�y uwzgl�dni� w zagospodarowaniu terenu; 
miejsca te nale�y zagospodarowa� zieleni� i mał� 
architektur� w taki sposób, aby wydoby� walory 
widokowe i nie przesłania� widoku na panoram� 
okolicy; 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okre�lone poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametrów i wska�ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz�ce ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 
podlegaj�ce lub mog�ce podlega� ochronie; przed 
rozpocz�ciem inwestycji nale�y przeprowadzi� ratownicze 
badania archeologiczne. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) cały teren obj�ty planem znajduje si� w obr�bie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
Olszty�skiego, dla którego obowi�zuj� przepisy 
zawarte w odpowiednim Rozporz�dzeniu Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego; 

 
  2) cały teren obj�ty planem znajduje si� w obr�bie 

obszaru Natura 2000 - Puszcza Napiwodzko-
Ramucka, dla którego obowi�zuj� przepisy zawarte w 
odpowiednim Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska; 

 
  3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj�cych rze�b� terenu; 
 
  4) strome stoki i wzniesienia, w celu ich stabilizacji, 

pokrywa� ro�linno�ci� trwale ukorzeniaj�ca si�; 
 
  5) zakaz wycinki drzew poza niezb�dne minimum 

stosownie do przepisów odr�bnych oraz z wyj�tkiem 
niezb�dnych ci�� sanitarnych; 

 

  6) dopuszczalny poziom hałasu nale�y przyj�� jak dla 
zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisów 
odr�bnych; 

 
  7) zakaz stosowania �u�la piecowego do utwardzania 

dróg i placów; 
 
  8) zakaz stosowania innych rozwi�za� w zakresie 

gospodarki wodno-�ciekowej ni� ustalone niniejszym 
planem. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie na podstawie przepisów odr�bnych: 
 
  1) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów; 

 
  2) na obszarze obj�tym planem nie wyst�puj� tereny 

nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi; 
 
  3) obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz 

mog�ce podlega� procesom osuwiskowym, 
oznaczone na rysunku planu, wyznaczono na 
podstawie opracowania ekofizjograficznego, 
sporz�dzonego na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody; w/w obszary zagospodarowa� zieleni� 
trwale ukorzeniaj�c� si� i zapewni� swobodny spływ 
wody. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz�ce zasad rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
 
  1) układ komunikacyjny zewn�trzny stanowi droga 

powiatowa nr 1476N; 
 
  2) obsługa komunikacyjna terenu obj�tego planem z 

istniej�cych dróg gminnych oraz z projektowanych 
dróg wewn�trznych; 

 
  3) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu; 
 
  4) parametry i klasyfikacja dróg oraz ci�gów pieszych: 
 
Symbol 

na 
rysunku 
planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

Minimalna 
szeroko�� w 

liniach 
rozgraniczaj�cych 

Minimalna 
szeroko�� 

jezdni 

1KDD 
droga 

publiczna, 
gminna 

dojazdowa 12,0 m 6,0 m 

2KDD 
droga 

publiczna, 
gminna 

dojazdowa 10,0 m 5,0 m 

3KDW droga 
wewn�trzna 

- 10,0 m 5,0 m 

4KDW droga 
wewn�trzna 

- 15,0 m 6,0 m 

5KX, 
6KX 

ci�g pieszy - 5,0 m - 

 
  5) nawierzchnia dróg, chodników oraz ci�gów pieszych - 

przepuszczalna; 
 
  6) nawierzchnia terenu przeznaczonego pod miejsca 

parkingowe a�urowa, przero�ni�ta traw�; 
 
  7) dla zabudowy lokalizowanej na terenach usług 

turystycznych oraz terenach usług sportu i rekreacji, 
oznaczonych na rysunku planu odpowiednio 
symbolem UT i US, nale�y zapewni� minimum 
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 
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u�ytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub 
u�ytkowników, w zale�no�ci od specyfiki usług. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz�ce zasad rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
  1) odprowadzanie �cieków do istniej�cej gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej - do kolektora sanitarnego 
tłocznego Ø 110 przebiegaj�cego wzdłu� drogi 
powiatowej nr 1476N; 

 
  2) przewiduje si� skanalizowanie całego terenu 

opracowania sieci� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
prowadzonej w liniach rozgraniczaj�cych dróg oraz w 
liniach rozgraniczaj�cych wyznaczonych terenów 
zainwestowania; spływ �cieków do projektowanych 
zbiorczych przepompowni �cieków zlokalizowanych w 
najni�szych miejscach opracowania; wszystkie �cieki 
zostan� przetłoczone do istniej�cego kolektora 
tłocznego Ø 110 mm poprzez komor� zasuw; 

 
  3) projektowane przepompownie zbiorcze nale�y 

realizowa� jako zbiornikowe w technologii 
bezskratkowej z pompami zatapialnymi; 

 
  4) dopuszcza si� odprowadzanie �cieków do zbiorników 

szczelnych, do czasu wybudowania sieci kanalizacji 
sanitarnej - tj. na podstawie przepisów odr�bnych oraz 
zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania 
�cieków Komunalnych - do ko�ca roku 2015; 

 
  5) zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych lub 

oczyszczalni przydomowych; 
 
  6) zaopatrzenie w wod� z istniej�cej gminnej sieci 

wodoci�gowej Ø 90, poło�onej poza granic� 
opracowania wzdłu� drogi powiatowej nr 1476N 
poprzez projektowan� w proj. technicznym sie� 
wodoci�gow� poło�on� w projektowanej w planie 
drodze gminnej oznaczonej symbolem KDD1; 
przewiduje si� zaopatrzenie w wod� całej 
projektowanej zabudowy sieci� wodoci�gow� 
rozdzielcz� spier�cieniowan�. Na sieci przewiduje si� 
hydranty p-po�; 

 
  7) wody opadowe nale�y zagospodarowa� na terenie 

działki własnej; 
 
  8) zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cych 

�ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
 
  9) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, urz�dzania 

stanowisk pracy i składowania materiałów 
budowlanych w strefie oddziaływania linii SN 15 kV w 
odległo�ci mniejszej ni� 6,50 m od skrajnego 
przewodu linii; 

 
  10) prace budowlano - monta�owe w s�siedztwie linii 

elektroenergetycznych musz� by� wykonywane 
zgodnie z przepisami odr�bnymi w sprawie 
bezpiecze�stwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - monta�owych i rozbiórkowych z 
jednoczesnym uwzgl�dnieniem, i� w przypadku 
zaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległo�ci 
mniejszej ni� dopuszczaj� to przepisy szczegółowe, 
linia b�dzie musiała by� wył�czona na warunkach 
okre�lonych przez dysponenta sieci; 

 
  11) w wypadku kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem, przebudowa linii 

elektroenergetycznej 15 kV mo�e by� dokonana w 
porozumieniu i na warunkach dysponenta sieci; 

 
  12) zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych ze 

wskazaniem na paliwa niskoemisyjne t.j. gaz płynny, 
olej opałowy lub inne prawnie dopuszczalne np. 
�ródła energii odnawialnej; 

 
  13) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów 

sieci na etapie projektu budowlanego. 
 

§ 12. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomo�ci: 
 

1. Nowe, samodzielne działki budowlane mog� 
stanowi� tylko te cz��ci terenu, których wielko��, cechy 
geometryczne, dost�p do drogi publicznej i wyposa�enie 
w urz�dzenia infrastruktury technicznej spełniaj� wymogi 
realizacji obiektów budowlanych, wynikaj�cych z 
niniejszego planu i przepisów odr�bnych; 

 
2. Dla terenów usług turystycznych, oznaczonych 

symbolem UT, ustala si� nast�puj�ce parametry działek 
budowlanych: 
 
  1) zabudowa pensjonatowa: 
 

a) minimalna powierzchnia działki - 1800 m2; 
 
b) minimalna szeroko�� frontu działki - 30,00 m; 

 
  2) zabudowa hotelowa i domy wycieczkowe: 
 

a) minimalna powierzchnia działki - 8000 m2; 
 
b) minimalna szeroko�� frontu działki - 60,00 m; 

 
  3) domki pod wynajem: 
 

a) minimalna powierzchnia działki - 900 m2; 
 
b) minimalna szeroko�� frontu działki - 25,00 m; 
 
c) k�t poło�enia granicy działki w stosunku do ulicy 

800÷900. 
 

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

Symbol 
terenu 

Ustalenia 

1UT 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi rekreacyjne, 

mieszkanie wła�ciciela lub zarz�dcy; elementy małej 
architektury. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja: 
 
 1) obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach 

turystycznych takich jak: 
    a) hotel, pensjonat, dom wycieczkowy; 
    b) pole biwakowe, kemping, 
 2) domków pod wynajem w rozumieniu § 5 pkt 11. 
 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy max. 8,0 m w rozumieniu § 5 pkt 
10, dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu 
u�ytkowym. 
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5. Dachy strome dwu- lub wielopołaciowe o nachyleniu 
połaci 450 z tolerancj� 10 %; pokrycie dachówk� 
ceramiczn� lub innym materiałem o podobnych zbli�onych 
walorach estetycznych w kolorze czerwonym lub 
br�zowym; wysoko�� �cianki kolankowej max. 1,00 m. 
 
6. Dla zadaszenia budynków gospodarczych oraz 
elementów małej architektury stosowa� dachy, daszki o 
k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie dachów i daszków jak 
w w/w pkt 5; 
 
7. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a 

- min. 30 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - min. 65 %. 
 
8. Udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a 

- max. 40 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - max. 15 %. 
 
9. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,80 m. 
 
10. W zagospodarowaniu terenu przewidzie� ci�gi piesze 
oznaczone na rysunku planu; obowi�zuj� ustalenia 
zawarte w § 4 ust. 3. 
 

2UT 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi rekreacyjne, 

mieszkanie wła�ciciela lub zarz�dcy, elementy małej 
architektury. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja: 
 
 1) obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o ustawy o 

usługach turystycznych takich jak: 
    a) hotel, pensjonat, dom wycieczkowy; 
    b) pole biwakowe, kemping; 
 2) domków pod wynajem w rozumieniu § 5 pkt 11. 
 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy max. 8,0 m w rozumieniu § 5 pkt 
10, dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu 
u�ytkowym. 
 
5. Dachy strome dwu- lub wielopołaciowe o nachyleniu 
połaci 450 z tolerancj� 10 %; pokrycie dachówk� 
ceramiczn� lub innym materiałem o podobnych zbli�onych 
walorach estetycznych w kolorze czerwonym lub 
br�zowym; wysoko�� �cianki kolankowej max. 1,00 m. 
 
6. Dla zadaszenia budynków gospodarczych oraz 
elementów małej architektury stosowa� dachy, daszki o 
k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie dachów i daszków jak 
w w/w pkt 5. 
 
7. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a 

- min. 30 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - min. 65 %. 
 
8. Udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a 

- max. 40 %, 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - max. 15 %. 
 
9. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,80 m. 
 

3UT 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi rekreacyjne, 

mieszkanie wła�ciciela lub zarz�dcy, elementy małej 
architektury. 

 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja: 
 
 1) obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o ustawy o 

usługach turystycznych takich jak: 
    a) hotel, pensjonat, dom wycieczkowy; 
    b) pole biwakowe, 
 2) domków pod wynajem w rozumieniu § 5 pkt 11. 
 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy max. 8,0 m w rozumieniu § 5 pkt 
10, dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu 
u�ytkowym. 
 
5. Dachy strome dwupołaciowe o nachyleniu połaci 450 z 
tolerancj� 10 %; pokrycie dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym; wysoko�� �cianki 
kolankowej max. 0,5 m. 
 
6. Dla zadaszenia budynków gospodarczych oraz 
elementów małej architektury stosowa� dachy, daszki o 
k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie dachów i daszków jak 
w w/w pkt 5. 
 
7. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a 

- min. 40 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - min. 65 %. 
 
8. Udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a 

- max. 30 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - max. 15 %. 
 
9. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,80 m. 
 
10. Pas terenu, biegn�cy wzdłu� drogi wewn�trznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW oraz 
4KDW, stanowi ci�g widokowy, oznaczony na rysunku 
planu; obowi�zuj� ustalenia § 6 pkt 1. 
 

4UT, 7UT 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi handlu i 

gastronomii; usługi rekreacyjne, mieszkanie wła�ciciela 
lub zarz�dcy, elementy małej architektury. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja: 
 
 1) obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o ustawy o 

usługach turystycznych takich jak: hotel, pensjonat, dom 
wycieczkowy; 

 2) domków pod wynajem w rozumieniu § 5 pkt 11. 
 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy max. 8,0 m w rozumieniu § 5 pkt 
10, dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu 
u�ytkowym. 
 
5. Dachy strome dwupołaciowe o nachyleniu połaci 450 z 
tolerancj� 10 %; pokrycie dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym; wysoko�� �cianki 
kolankowej max. 0,5 m. 
 
6. Dla zadaszenia budynków gospodarczych oraz 
elementów małej architektury stosowa� dachy, daszki o 
k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie dachów i daszków jak 
w w/w pkt 5. 
 
7. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 - 

min. 30 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - min. 65 %. 
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8. Udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki dla: 

 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 - 

max. 40 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - max. 15 %. 
 
9. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,80 m. 
 
10. W zagospodarowaniu terenu przewidzie� punkt 
widokowy oraz ci�gi piesze oznaczone na rysunku planu; 
sposób urz�dzenia punktów widokowych oraz zieleni 
towarzysz�cej nale�y realizowa� w taki sposób, aby nie 
przesłania� widoku na panoram� okolicy; obowi�zuj� 
ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 oraz w § 6 ust. 1. 
 

5UT, 6UT 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi rekreacyjne, 

mieszkanie wła�ciciela lub zarz�dcy, usługi handlu i 
gastronomii; elementy małej architektury. 

 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja: 
 
 1) obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o ustawy o 

usługach turystycznych takich jak: hotel, pensjonat, dom 
wycieczkowy; 

 2) domków pod wynajem w rozumieniu § 5 pkt 11. 
 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy max. 8,0 m w rozumieniu § 5 pkt 
10, dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu 
u�ytkowym. 
 
5. Dachy strome dwupołaciowe o nachyleniu połaci 450 z 
tolerancj� 10 %; pokrycie dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym; wysoko�� �cianki 
kolankowej max. 1,0 m. 
 
6. Dla zadaszenia budynków gospodarczych oraz 
elementów małej architektury stosowa� dachy, daszki o 
k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie dachów i daszków jak 
w w/w pkt 5. 
 
7. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 - min 

30%; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - min. 65 %. 
 
8. Udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki dla: 
 
 1) obiektów hotelarskich wymienionych w ust. 2 pkt 1 - 

max. 40 %; 
 2) obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 2 - max. 15 %. 
 
9. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,80 m. 
 

1US 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi handlu i 

gastronomii, elementy małej architektury. 
 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja kubaturowych obiektów sportowych, 
terenowych urz�dze� sportowych: pola gier (do tenisa, 
badmintona, siatkówki, koszykówki, itp.), pole gry do 
minigolfa, tory i rampy dla je�d��cych na deskorolkach, 
wrotkach i ły�worolkach, place zabaw i gier dla dzieci. 
 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy w rozumieniu § 5 pkt 10: 
 
 1) max. 12,0 m dla du�ych obiektów kubaturowych, takich 

jak hala sportowa; 
 2) max. 8, 0 m dla pozostałych budynków. 
 
5. Forma i geometria dachu: 

 
 1) dla du�ych budynków kubaturowych formy i geometrii 

dachu nie ustala si�; 
 2) dla pozostałych budynków k�t nachylenia dachów max. 

450 z tolerancj� 10 %; pokryte dachówk� ceramiczn� 
lub innym materiałem o podobnych zbli�onych walorach 
estetycznych w kolorze czerwonym lub br�zowym, 
wysoko�� �cianki kolankowej max. 1,0 m. 

 
6. Dla zadaszenia elementów małej architektury stosowa� 
dachy, daszki o k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie 
dachów i daszków dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym. 
 
7. W zagospodarowaniu terenu przewidzie� punkty 
widokowe oraz ci�gi piesze oznaczone na rysunku planu; 
sposób urz�dzenia punktów widokowych oraz zieleni 
towarzysz�cej nale�y realizowa� w taki sposób, aby nie 
przesłania� widoku na panoram� okolicy; obowi�zuj� 
ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 oraz w § 6 ust. 1. 
 

2US 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: elementy małej 

architektury.* 
 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego mo�liwa jest 
lokalizacja: 
 
 1) jednego obiektu kubaturowego przeznaczonego na 

wypo�yczalni� sprz�tu wodnego i motorowodnego, 
bosmanat oraz pochylni do wodowania sprz�tu 
wodnego i motorowodnego - w zakresie niezb�dnym do 
pełnienia funkcji pla�y, k�pieliska i przystani; 

 2) terenowych urz�dze� sportowych: pola gier (do tenisa, 
badmintona, siatkówki, koszykówki, itp), pole do gry w 
minigolfa.* 

 
3. Poziom posadowienia parteru max. 50 cm w odniesieniu 
do najwy�szego punktu istniej�cego poziomu terenu na 
linii odpowiedniej elewacji. 
 
4. Wysoko�� zabudowy max. 6 m w rozumieniu § 5 pkt 10, 
jedna kondygnacja nadziemna. 
 
5. K�t nachylenia dachów max. 450 z tolerancj� 10 %; 
dachy pokryte dachówk� ceramiczn� lub innym materiałem 
o podobnych zbli�onych walorach estetycznych w kolorze 
czerwonym lub br�zowym. 
 
6. Dla zadaszenia elementów małej architektury stosowa� 
dachy, daszki o k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie 
dachów i daszków dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym.* 
 
7. Ogrodzenia nie wy�sze ni� 1,20 m. 
 
8. Zakaz grodzenia nieruchomo�ci w odległo�ci mniejszej 
ni� 1,5 m od linii brzegowej jeziora, a tak�e zakazywania 
lub uniemo�liwiania przej�cia przez ten teren. 
 
9. Na linii brzegowej jeziora Sasek Wielki przylegaj�cej do 
terenu obj�tego niniejszym planem, obowi�zuje zakaz 
budowy pomostów z wyj�tkiem budowy jednego, ogólnie 
dost�pnego pomostu zlokalizowanego w rejonie jednego z 
ci�gów pieszych oznaczonych na rysunku planu. 
 
10. Pas terenu, biegn�cy równolegle do drogi wewn�trznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDW, stanowi 
ci�g widokowy, oznaczony na rysunku planu; obowi�zuj� 
ustalenia § 6 pkt 1. 
 
11. W zagospodarowaniu terenu przewidzie� ci�gi piesze 
oznaczone na rysunku planu; obowi�zuj� ustalenia 
zawarte w § 4 ust. 3; na obszarach zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych ci�gi piesze - zej�cia do 
jeziora umacnia� elementami drewnianymi; zakazuje si� 
wykonywania zej�� do jeziora umacnianych materiałami 
innymi ni� drewniane. 
 
12. Teren zagospodarowa� w taki sposób, aby był on 
ogólniedost�pny. 
 
13. Na cz��ci terenu wyst�puj� obszary zagro�one 
osuwaniem si� mas ziemnych, b�d� mog�ce podlega� 
procesom osuwiskowym, oznaczone na rysunku planu; 
obowi�zuj� ustalenia zawarte w § 9 pkt 3; 
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1ZP, 3ZP 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: ziele� urz�dzona; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urz�dzenia 

infrastruktury technicznej, elementy małej architektury. 
 
2. Obowi�zuje zakaz zabudowy z wyj�tkiem elementów 
wymienionych w ust. 1 pkt 2. 
 
3. Dla zadaszenia elementów małej architektury stosowa� 
dachy, daszki o k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie 
dachów i daszków dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym. 
 

2ZP 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
 1) przeznaczenie podstawowe: ziele� urz�dzona; 
 2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urz�dzenia 

infrastruktury technicznej, „elementy małej 
architektury.”* 

 
2. Obowi�zuje zakaz zabudowy z wyj�tkiem elementów 
wymienionych w ust. 1 pkt 2. 
 
3. Dla zadaszenia elementów małej architektury stosowa� 
dachy, daszki o k�cie nachylenia 300 - 450; pokrycie 
dachów i daszków dachówk� ceramiczn� lub innym 
materiałem o podobnych zbli�onych walorach estetycznych 
w kolorze czerwonym lub br�zowym. 
 
4. W zagospodarowaniu terenu przewidzie� ci�g pieszy 
oraz punkt widokowy oznaczony na rysunku planu; sposób 
urz�dzenia punktu widokowego oraz zieleni towarzysz�cej 
nale�y realizowa� w taki sposób, aby nie przesłania� 
widoku na panoram� okolicy. 
 

1KDD, 
2KDD 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: droga gminna; 
  2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala si�. 
 

3KDW, 
4KDW 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

  1) przeznaczenie podstawowe: droga wewn�trzna; 
  2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala si�. 
 

5KX, 6KX 

1. Przeznaczenie terenu: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe: ci�g pieszy; 
  2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala si�. 
 

1NO, 
2NO, 
3NO 

1. Przeznaczenie terenu: przepompownia �cieków. 
 

 
§ 14. 1. W granicach opracowania planu, inwestycj� 

celu publicznego, w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jest modernizacja drogi gminnej. 

 
2. Udział gminy D�wierzuty w realizacji w/w inwestycji 

b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady Gminy w 
trybie przepisów o finansach publicznych. 
 

ROZDZIAŁ III 
Przepisy ko Dcowe 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

D�wierzuty. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Krzysztof Sawicki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
* Rozstrzygni�cie nadzorcze Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
- PN.0911-320/09 z dnia 20 pa�dziernika 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/198/09 
Rady Gminy D�wierzuty 
z dnia 11 wrze�nia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/198/09 
Rady Gminy D�wierzuty 
z dnia 11 wrze�nia 2009 r. 

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

poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Gminy D�wierzuty podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 

  1) w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie wsi D�wierzuty, gmina D�wierzuty stwierdza si�, �e do wyło�onego projektu planu do publicznego wgl�du 
w ustawowym terminie nie wpłyn�ły �adne uwagi. 

 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/198/09 
Rady Gminy D�wierzuty 
z dnia 11 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nale��cych do zada D własnych gminy zwi �zanych z miejscowym planem zagospodarowania przestr zennego 
w obr �bie wsi D Cwierzuty, gmina D Cwierzuty. 

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

poz. 717 z pó�n. zm.) stwierdza si�, �e w granicach opracowania planu przewiduje si� realizacj� inwestycji nale��c� do 
zada� własnych gminy, polegaj�c� na modernizacji drogi gminnej, znajduj�cej si� w obr�bie terenu obj�tego niniejszym 
planem miejscowym. Udział gminy D�wierzuty w realizacji w/w inwestycji b�dzie okre�lony wła�ciwymi uchwałami Rady 
Gminy w trybie przepisów o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA Nr XXII/199/09 

Rady Gminy w D Cwierzutach 

z dnia 11 wrze Ania 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego w obr �bie wsi D �browa, 

działka nr 109/7 i 109/9, gmina D Cwierzuty. 

 

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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz z 2007 r. Nr 
225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880) Rada Gminy D�wierzuty 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

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

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy D�wierzuty i zapoznaniu si� z 
prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, uchwala 
si� zmian� miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obr�bie wsi D�browa, działka nr 109/7 i 
109/9, gmina D�wierzuty, zwan� dalej zmian� planu. 

 
2. Zmiana planu obejmuje cz��� terenu, obj�tego 

uchwał� Nr VII/53/99 Rady Gminy D�wierzuty z dnia 
29 kwietnia 1999 r., o powierzchni ok. 4,5 ha poło�onego 
we wsi D�browa, gmina D�wierzuty, od strony północnej 
przylegaj�cego do istniej�cej drogi gminnej, od strony 
zachodniej poło�onego w pobli�u jeziora Sasek Wielki, 
w granicach zgodnych z Uchwał� Intencyjn� Rady Gminy 
D�wierzuty Nr XIV/111/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz 
oznaczeniami na rysunku zmiany planu. 

 
3. Zmiana planu składa si� z nast�puj�cych 

elementów podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) uchwały stanowi�cej tekst ustale� zmiany planu; 
 
  2) rysunku zmiany planu w skali 1:1000, stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do uchwały; rysunek do publikacji został 
zmniejszony; 

 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu, stanowi�cego zał�cznik nr 2 do 
uchwały; 

 


