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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX-234/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie zgodno�ci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego 

w obr�bie �wi�tajny Cz��� A w gminie Olsztynek ze zmianami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olsztynek. 

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

si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� i rysunkiem zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olsztynek zarówno w rysunku studium jaki w tek�cie studium. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XIX-234/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

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

przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny Cz��� A w gminie Olsztynek. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny Cz��� A nie wpłyn�ły uwagi w okresie 
przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XIX-234/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, na obszarze obj�tym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny Cz��� A w gminie Olsztynek, nie ustala si� zada� własnych gminy z 
zakresu infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA Nr XIX-235/2009 

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło 	onego 

w obr �bie �wi�tajny w gminie Olsztynek. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) oraz po stwierdzeniu zgodno�ci planu miejscowego 
z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Olsztynek”, Rada Miejska w Olsztynku uchwala miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
poło�onego w obr�bie �wi�tajny w gminie Olsztynek - 
cz��� „B”. 

 
Rozdział 1 

Przepisy dotycz �ce całego opracowania. 
 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny 
cze�� „B” w gminie Olsztynek, obejmuj�cy obszar w 
granicach okre�lonych w Uchwale Nr X-105/2007 Rady 
Miejskiej w Olsztynku z dnia 8 listopada 2007 roku składa 
si� z dwóch cz��ci opracowania. 
 
obszar obj�ty planem w cz��ci drugiej ograniczony jest: 

- od wschodu i zachodu - graniczy z terenami rolnymi; 
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- od północy graniczy - z drog� publiczn�; 
- od południa graniczy -z terenami rolnymi; 

ma na celu: 
ustalenie zasad zagospodarowania i metod kształtowania 
ładu przestrzennego obszaru w rozwoju gminy 
przewidzianego pod rozwój funkcji usługowej. 
 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny 
cz��� „B” w gminie Olsztynek zwany dalej planem 
miejscowym składa si� z tekstu planu miejscowego, który 
stanowi tre�� uchwały oraz rysunku planu miejscowego, 
który stanowi zał�cznik graficzny nr 1 do uchwały w skali 
1:1000. 

 
2. Do planu miejscowego Rada Miejska w Olsztynku 

doł�cza: 
 

- stwierdzenie zgodno�ci planu miejscowego z 
ustaleniami „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek” 
stanowi�ce zał�cznik nr 2, 

- rozstrzygni�cie Rady Miejskiej w Olsztynku o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
stanowi�ce zał�cznik nr 3, 

- rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych stanowi�ce zał�cznik nr 4. 

 
3. Do planu miejscowego zostały sporz�dzone 

„Prognoza oddziaływania na �rodowisko” oraz „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego” 

 
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia 

stanowi�ce: 
 
1 Przepisy dotycz�ce całego opracowania Rozdział 1 
2 Przepisy dotycz�ce wyodr�bnionych w planie obszarów:  
 a) przepisy dotycz�ce przeznaczenia terenów 

okre�lonych liniami rozgraniczaj�cymi tereny o 
ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub ró�nych 
zasadach zagospodarowania oraz dotycz�ce 
sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzenia i u�ytkowania 
terenów 

Rozdział 2 

 b) przepisy dotycz�ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Rozdział 3 

 c) przepisy dotycz�ce wymaga� wynikaj�cych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dotycz�ce terenów przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych, dróg i ulic 

Rozdział 4 

 d) przepisy dotycz�ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj�cych ochronie ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Rozdział 5 

 e) przepisy dotycz�ce zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

Rozdział 6 

 f) przepisy dotycz�ce granic obszarów wymagaj�cych 
przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci, 
szczegółowych zasad i warunków scalenia i 
podziału nieruchomo�ci parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wska�ników intensywno�ci zabudowy 

Rozdział 7 

 g) przepisy dotycz�ce stawek procentowych na 
podstawie których ustala si� opłat� z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci 

Rozdział 8 

3 Przepisy ko�cowe Rozdział 9 

 
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowi�zuje w 

zakresie: 

 
- ustalonych graficznie linii granic obszaru obj�tego 

planem, 
- ustalonych graficznie linii rozgraniczaj�cych tereny o 

ró�nym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

- ustalonych symbolami literowymi przeznacze� 
podstawowych terenów, 

- ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od dróg. 

 
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego 

symbole literowe oznaczaj� nast�puj�ce przeznaczenia 
podstawowe terenów: 
 
  1) U - tereny usług zwi�zanych z handlem i obsług� 

pojazdów mechanicznych tj. salon, komis 
samochodowy, stacja obsługi, itp., 

 
  2) KR - rezerwa terenu pod rozbudow� drogi krajowej 

Nr 7, 
 
  3) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 
 

IE - projektowana stacja transformatorowa słupowa. 
 

§ 5. Ilekro� w tek�cie planu miejscowego jest mowa o: 
 

- planie - nale�y przez to rozumie� tekst stanowi�cy 
tre�� uchwały oraz rysunek planu, 

- uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� 
Uchwał� Rady Miejskiej w Olsztynku, 

- rysunku planu - nale�y przez to rozumie� rysunek 
planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, 

- przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 
rozumie� takie przeznaczenie, które przewa�a na 
danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj�cymi i obejmuje ponad 50% 
powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie 
lub ponad 50% powierzchni terenu u�ytkowanego w 
przeznaczeniu podstawowym, 

- przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 
rozumie� rodzaje przeznaczenia terenów inne ni� 
podstawowe, które uzupełniaj� lub wzbogacaj� 
przeznaczenie podstawowe, 

- przepisach szczególnych - nale�y przez to rozumie� 
przepisy obowi�zuj�cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

- intensywno�� zabudowy - nale�y rozumie� procent 
zabudowy, to jest stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich obiektów do powierzchni działki, 

- powierzchnia terenu biologicznie czynna - rozumie 
si� przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� oraz 
wody powierzchniowe na działce budowlanej, a 
tak�e 50 % sumy nawierzchni tarasów, urz�dzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podło�u 
zapewniaj�cym ich naturaln� wegetacj� o 
powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2, 

- budynku gospodarczym - rozumie si� przez to 
budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narz�dzi i sprz�tu 
słu��cych do obsługi budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego, u�yteczno�ci publicznej, 
rekreacji indywidualnej, a tak�e ich otoczenia, 

- u�ytkowaniu terenu - nale�y przez to rozumie� 
rzeczywist� lub planowan� funkcj� terenu lub 
sposób jego wykorzystania, 
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- maksymalnej wysoko�ci zabudowy - nale�y przez to 
rozumie� odległo�� pomi�dzy najwy�ej poło�onym 
elementem dachu, a poziomem terenu przy wej�ciu 
do budynku, 

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y przez to 
rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
budynku lub jego najdalej wysuni�te elementy w 
kierunku ulicy lub s�siedniego terenu oddzielonego 
lini� rozgraniczaj�c�, z wył�czeniem elementów 
wystaj�cych budynku takich jak: balkon, okap, 
gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz �ce przeznaczenia terenów 
okre �lonych liniami rozgraniczaj �cymi tereny o 
ró	nym przeznaczeniu, funkcjach lub ró 	nych 

zasadach zagospodarowania, dla których 
szczegółowe warunki zabudowy okre �lone 

s� w Rozdziale 7. 
 

§ 6. 1. Wyznacza si� ustalony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj�cymi teren oznaczony symbolem 1 U z 
podstawowym przeznaczeniem pod usługi zwi�zane z 
handlem i obsług� pojazdów mechanicznych tj. salon, 
komis samochodowy, stacja obsługi, itp. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 

si� realizacj�: 
 

- obiektów usługowych; 
- budynków socjalnych; 
- budynków gospodarczych; 
- obiektów małej architektury towarzysz�cych 

kubaturowym obiektom usługowym; 
- dróg dojazdowych i parkingów niezb�dnych dla 

obsługi terenu; 
- zieleni izolacyjnej i zieleni urz�dzonej; 
- sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 7. Wyznacza si� ustalony na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj�cymi teren oznaczony symbolem 1 KR 
podstawowym przeznaczeniem rezerw� terenu pod 
rozbudow� drogi krajowej Nr 7 na odcinku Olsztynek - 
Nidzica wraz z obwodnic� w ci�gu drogi krajowej nr 51” 
Na terenie wskazane jest utrzymanie istniej�cego 
zagospodarowania. Na terenie obowi�zuje zakaz nowej 
zabudowy nie zwi�zanej z infrastruktur� drogow� i 
techniczn�. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz �ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
§ 8. 1. Realizacja zabudowy i przekształcanie 

zagospodarowania przestrzennego terenów musi 
respektowa� wymogi ochrony �rodowiska oraz 
kształtowania ładu przestrzennego. 

 
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane b�d� 

poprzez: 
 

- realizacje nowej zabudowy, która musi by� 
wkomponowana w istniej�cy krajobraz oraz 
nawi�zywa� do cech architektury regionalnej 
(materiały tradycyjne jak kamie�, cegła, drewno). 
Dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu 
połaci dachowych 30-500, lub mansardowe o 

nachyleniu połaci wg indywidualnych rozwi�za� 
dachy, kryte dachówk� ceramiczn� czerwon� lub 
materiałem dachówkopodobnym w odcieniu 
czerwieni. Wysoko�� budynków do 2 kondygnacji. 
Wysoko�� budynków od powierzchni terenu przy 
wej�ciu do budynku, do kalenicy nie mo�e 
przekroczy� 10,0 m. W przypadku podpiwniczenia 
budynku poziom zerowy nie mo�e przekroczy� 1,0 m 
w stosunku do przyległego terenu. Przy lokalizacji 
budynku na działce, gdzie wyst�puj� ró�nice terenu, 
ustala si� wyniesienie poziomu zerowego budynku 
nie wi�cej ni� 1,0 m od najwy�ej poło�onego terenu 
przyległego do budynku. Postuluje si� stosowanie 
ogrodze� przyległych do ci�gów komunikacyjnych z 
materiałów naturalnych: drewno, kamie�, �ywopłoty 
itp. 

 
3. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej oraz terenów wypoczynkowo-
rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
warto�ci dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
(Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007 r.). 
 

Rozdział 4 
Przepisy dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dotycz �ce 
terenów przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych, dróg i ulic. 
 

§ 9. Ustala si� nast�puj�ce tereny przeznaczone dla 
realizacji celów publicznych: 
 

- tereny komunikacji oznaczony na rysunku planu 
symbolem KD poło�ony jest poza zasi�giem planu, 

- teren usług zwi�zane z handlem i obsług� pojazdów 
mechanicznych oznaczony na rysunku planu 
symbole: 1 U, 

- teren rezerwy terenu pod rozbudow� drogi krajowej 
Nr 7: 1 KR. 

 
Rozdział 5 

Przepisy dotycz �ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj �cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
nara	onych na niebezpiecze �stwo powodzi oraz 

zagro 	onych osuwaniem si � mas ziemnych, a tak 	e 
dotycz �ce przekształce � obszarów zdegradowanych. 

 
§ 10. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one powodzi�. 
 
§ 11. Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

obszary zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych oraz 
obszary zdegradowane wymagaj�ce przekształce�. 
 

Rozdział 6 
Przepisy dotycz �ce zasad przebudowy, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 12. Teren obj�ty opracowaniem podwi�zany jest do 

układu komunikacyjnego zewn�trznego, który stanowi 
droga ekspresowa mi�dzynarodowa E-77 Gda�sk - 
Olsztynek - Warszawa - granica pa�stwa. 
Po rozbudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku Olsztynek - 
Nidzica wraz z obwodnic� Olsztynka w ci�gu drogi 
krajowej nr 51, teren obj�ty opracowaniem nie b�dzie miał 
bezpo�redniego podł�czenia do projektowanej drogi 
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ekspresowej S7 natomiast obsługa komunikacyjna 
odbywa� si� b�dzie poprzez drog� dojazdow� 
(wykorzystanie obecnego odcinka istniej�cej drogi 
krajowej nr 7 poł�czonego z układem nowych dróg 
dojazdowych) zlokalizowan� równolegle do drogi 
ekspresowej, wł�czon� na w��le „Olsztynek”. Droga ta 
przylega do terenu obj�tego opracowaniem i obsługuje 
projektowan� zabudow�. Poło�ona jest poza zasi�giem 
planu. 
Teren obj�ty opracowaniem posiada lokalizacje zjazdu z 
drogi krajowej nr 7 zgodnie z decyzj� zezwalaj�ca na 
lokalizacj� zjazdu: DECYZJA z dnia 25 czerwca 2008 
wydana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Olsztynie Znak GDDKiA - O.OL:Z-
3w-4251-244-1/08. 

 
§ 12. 1. Do czasu zako�czenia rozbudowy drogi 

krajowej do parametrów klasy S nieprzekraczalna linia 
zabudowy 25 m od kraw�dzi jezdni drogi krajowej, która 
jest zgodna z wymogami art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 115 z 2007 r.). Po realizacji rozbudowy drogi krajowej 
nr 7 do parametrów klasy S nieprzekraczalna linia 
zabudowy 15m od kraw�dzi jezdni drogi dojazdowej. 

 
§ 13. 1. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 

Na terenie opracowania nie przebiega sie� wodoci�gowa, 
z której mo�na by zasili� działk� obj�t� niniejsz� uchwał�. 
Z uwagi na powy�sze jako docelowe miejsce wł�czenia do 
istniej�cej sieci wodoci�gowej proponuje si� projektowan� 
sie� dla miejscowo�ci Sudwa lub istniej�c� sie� 
miejscowo�ci Wilkowo. 
W celu dostarczenia mieszka�com wody o odpowiedniej 
jako�ci, w odpowiedniej ilo�ci oraz pod wymaganym 
ci�nieniem nale�y dokona� niezb�dnych oblicze� 
potwierdzaj�cych lub wykluczaj�cych mo�liwo�� 
podł�czenia działek obj�tych niniejsz� uchwał� do 
wspomnianej istniej�cej sieci wodoci�gowej. 
Przy sporz�dzaniu projektu oraz pó�niejszym 
wykonawstwie robót nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� 
obowi�zuj�cych norm i przepisów. 
UWAGA: 
Po uzyskaniu warunków technicznych na podł�czenie do 
istniej�cej sieci wodoci�gowej i informacji o ci�nieniu w 
miejscu wł�czenia nale�y dokona� przeliczenia całej 
projektowanej sieci. W przypadku braku zapewnienia 
odpowiedniego ci�nienia dla celów bytowo-gospodarczych 
projektowanego terenu nale�y przewidzie� w miejscu 
wł�czenia stacj� podnoszenia ci�nienia wody. 
Przewód główny sieci wodoci�gowej przewiduje si� uło�y� 
wzdłu� drogi krajowej nr 7 z uwzgl�dnieniem wydanych 
przez Zarz�dc� drogi warunków oraz z zachowaniem 
odległo�ci od pozostałego uzbrojenia infrastruktury 
technicznej. Dobór �rednic przewodów dla 
poszczególnych odcinków sieci winien zapewni� dostaw� 
wody pod wymaganym minimalnym ci�nieniem oraz w 
ilo�ciach wynikaj�cych z potrzeb funkcjonalno-u�ytkowych 
poszczególnych terenów zabudowy obj�tych 
opracowaniem. Stosowany materiał i technologia 
wykonawstwa winny zapewni� całkowit� szczelno�� 
układu wodoci�gowego. Na projektowanej sieci nale�y 
przewidzie� zamontowanie armatury jak zasuwy, hydranty 
przeciwpo�arowe w ilo�ciach wynikaj�cych z 
obowi�zuj�cych przepisów. Materiały stosowane do 
wykonawstwa winny posiada� wymagane przepisami 
dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie 
oraz atesty higieniczne. 

 

2. Wyznaczone w planie urz�dzenia i ci�gi instalacji 
infrastruktury technicznej s� orientacyjne (okre�laj� 
zasady uzbrojenia) i mog� ulec przesuni�ciu w projektach 
technicznych. 
 

§ 14. 1. W zakresie odprowadzenia �cieków ustala si�: 
Z uwagi na charakter przyszłej zabudowy działek obj�tych 
niniejsz� uchwał� ustala si�, �e zabudowa w granicach 
opracowania b�dzie obj�ta kanalizacj� sanitarn�. 
W tym celu uwzgl�dniaj�c istniej�ce uzbrojenie 
przedmiotowego terenu oraz s�siednich miejscowo�ci 
�cieki nale�y grawitacyjnie skierowa� do zbiornika 
bezodpływowego (Sz) zlokalizowanego bezpo�rednio na 
terenie obj�tym niniejsz� uchwał�, a nast�pnie okresowo 
wywozi� do najbli�szej istniej�cej oczyszczalni �cieków w 
miejscowo�ci Olsztynek. 
W przypadku uzbrojenia obr�bu miejscowo�ci �wi�tajny w 
sie� kanalizacji sanitarnej nale�y dokona� przył�czenia 
zbiornika bezodpływowego do wspomnianej sieci. 
W przypadku, gdy uzasadnione ekonomicznie oraz 
technicznie oka�e si� ustawienie lokalnej przepompowni 
�cieków oraz przepompowywanie �cieków do najbli�szej 
istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej, nale�y tak� 
przepompowni� wykona�. 
Dobór �rednicy ruroci�gu grawitacyjnego oraz tłocznego 
winien zapewni� odbiór �cieków w ilo�ciach wynikaj�cych 
z przeznaczenia funkcjonalno-u�ytkowego terenu 
zabudowy obj�tego opracowaniem. 
Przewody główny kanalizacji sanitarnej tłocznej 
przewiduje si� uło�y� wzdłu� drogi krajowej nr 7 z 
uwzgl�dnieniem wydanych przez Zarz�dc� drogi 
warunków oraz z zachowaniem odległo�ci od pozostałego 
uzbrojenia infrastruktury technicznej. 
Stosowany materiał i technologia wykonawstwa winny 
zapewni� całkowit� szczelno�� kanalizacji sanitarnej. 

 
2. Zrzut do kanalizacji sanitarnej �cieków innych ni� 

bytowo-gospodarcze wymagał b�dzie podczyszczenia do 
parametrów wynikaj�cych z obowi�zuj�cych przepisów. 

 
3. Wyznaczone w planie ci�gi instalacji infrastruktury 

technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
mog� ulec przesuni�ciu w projektach technicznych. 
 

§ 15. 1. W zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji 
ustala si�: 
Zaopatrzenie w energi� elektryczn� zabudowy odbywa si� 
projektowanym odgał�zieniem z linii LSN 15 kV Olsztynek 
Ostróda poprzez abonenck� stacje transformatorow� 
15/0,4 kV. Zapotrzebowanie mocy ok. 40 kW. Po 
zatwierdzeniu planu wyst�pi� do ENERGA OPERATOR 
Oddział w Olsztynie o warunki przył�czenia do sieci 
elektroenergetycznej. 

 
2. Linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych na ci�gi komunikacyjne. Dopuszcza si� 
lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej na 
terenach przeznaczonych pod zabudow�. W przypadku 
kolizji projektowanych obiektów z istniej�cymi 
urz�dzeniami telekomunikacyjnymi nale�y je przebudowa� 
o dostosowa� do projektowanego zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Cało�� kosztów 
zwi�zanych z przebudow� i zabezpieczeniem istniej�cych 
urz�dze� telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. 

 
3. Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury 

technicznej s� orientacyjne (okre�laj� zasady uzbrojenia) i 
mog� ulec przesuni�ciu w projektach technicznych. 
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§ 16. Zaopatrzenie w cieplno odbywa� si� b�dzie w 

ramach indywidualnych systemów grzewczych. 
 
§ 17. Odpady stałe powinny by� czasowo składowane 

w odpowiednich przystosowanych do tego celu miejscach, 
a stamt�d wywo�one na zorganizowane miejsca utylizacji 
(wysypisko). 
 

Rozdział 7 
Przepisy dotycz �ce granic obszarów wymagaj �cych 
scale� i podziałów nieruchomo �ci szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci, 
parametrów i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym równie 	 linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wska �ników 
intensywno �ci zabudowy. 

 
§ 18. Na terenie obj�tym planem nie ustala si� 

obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale� i 
podziałów nieruchomo�ci. 
 

§ 19. Ka�dy teren przeznaczony do zabudowy musi 
mie� zapewniony bezpo�redni dost�p do ulicy publicznej 
lub publicznego ci�gu pieszo-jezdnego. 
 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U ustala si� nast�puj�ce warunki realizacji 
nowej zabudowy: 
 

- zabudowa zlokalizowana b�dzie w obr�bie 
istniej�cych nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

- maksymalna wysoko�� budynków do 2 kondygnacji 
naziemnych, w tym u�ytkowe poddasze; 

- wysoko�� budynku nie mo�e przekroczy� 10,0 od 
powierzchni terenu przy wej�ciu do budynku, do 
kalenicy głównej; 

- ustala si� mo�liwo�� realizacji 
jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych o 
architekturze nawi�zuj�cej do istniej�cej zabudowy, 
dachy dwuspadowe, kryte dachówk� ceramiczna lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze 
czerwieni, materiał �cian tradycyjny; 

- intensywno�� całej zabudowy nie mo�e przekroczy� 
0,7 (70%)powierzchni działki; 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 
mniejsza ni� 30% powierzchni działki; 

- realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych 
k�tach spadku połaci dachowych 300-500. 
Dopuszcza si� stosowanie dachów mansardowych, 
w tym wypadku nachylenie dachu według 
indywidualnych rozwi�za�; 

- zastosowanie pokrycia dachów w kolorze 
czerwonym z mo�liwo�ci� zastosowania dachówek 
ceramicznych oraz materiałów dachówkopodobnych. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1 KR ustala si�, �e jest to teren przeznaczony 
na rezerw� terenu pod rozbudow� drogi krajowej Nr 7. 
Teren wył�czony nowej zabudowy nie zwi�zanej z 
infrastruktur� drogow� i techniczn�. 
 

Rozdział 8 
Przepisy dotycz �ce stawek procentowych, na 

podstawie których ustala si � opłat � z tytułu wzrostu 
warto �ci nieruchomo �ci.  

 
§ 22. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, oraz art. 36 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala si� poni�sze 
wysoko�ci stawek procentowych renty planistycznej dla 
naliczania opłat od terenów uj�tych w Rozdziale 2. 
 

Symbol terenu w Rozdziale 2 Wysoko�� stawki w% 
1U 30% 

 
Rozdział 9 

Przepisy ko �cowe. 
 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Olsztynka. 
 

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

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

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
Jan Budzi�ski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XIX-235/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX-235/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie zgodno�ci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego 

w obr�bie �wi�tajny Cz��� B w gminie Olsztynek ze zmianami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olsztynek. 

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

si� zgodno�� niniejszego planu zagospodarowania z zapisami ustale� i rysunkiem zmiany studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olsztynek zarówno w rysunku studium jaki w tek�cie studium. 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XIX-235/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

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

przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny Cz��� B w gminie Olsztynek. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 roku, Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym rozstrzyga si�, �e do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny Cz��� B nie wpłyn�ły uwagi w okresie 
przewidzianym Art. 17 pkt 11, ww. ustawy. 
 

Zał�cznik Nr 4 
do uchwały Nr XIX-235/2009 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

 
Rozstrzygni�cie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, na obszarze obj�tym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie �wi�tajny Cz��� B w gminie Olsztynek, nie ustala si� zada� własnych gminy z 
zakresu infrastruktury technicznej. 
 
 

729 

UCHWAŁA Nr XIX-243/2009 

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie okre �lenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła �cicieli nieruchomo �ci 

za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania o dpadów komunalnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.1) i art. 6 ust. 2 ustawy z 
dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i 
porz�dku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
236, poz. 2008 z pó�n. zm.2) - Rada Miejska w Olsztynku 
uchwala, co nast�puje: 

 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXVI-229/05 Rady Miejskiej w 
Olsztynku z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie 
okre�lenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Dziennik 
Urz�dowy Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 91, 
poz. 1243 ze zmianami) wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 

 
 
___________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 
 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 i z 2008 
r. Nr 223, poz. 1464.  


