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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VII/42/2011 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 
W zwi�zku z 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 ze zm.) Rada Miejskiej w Barczewie: 
  - stwierdza zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cz��ci zło�a Kronowo VI, obr�b 

geodezyjny Kronowo, gmina Barczewo z ustaleniami „Studium uwarunkowa� i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Barczewo”; 

  - 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. 
Stwierdza si�, �e na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce  
do zada� własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr VII/43/2011 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 28 marca 2011 r. 

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani a przestrzennego fragmentu obr �bu geodezyjnego Ł �gajny 

teren działki o numerze ewidencyjnym 102/66 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, 
poz. 1759, 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, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  
z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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, z 2004 r. 
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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,  
Nr 155, poz. 1043), po stwierdzeniu zgodno�ci projektu 
planu z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Barczewo, Rada Miejska w Barczewie uchwala co nast�puje: 
 

DZIAŁ I 
USTALENIA OGÓLNE 

 
Rozdział 1 

Zakres obowi �zywania i zawarto �C planu 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki numer 102/66 w obr�bie 
geodezyjnym Ł�gajny zwany dalej „planem”. 
 

2. Przedmiot i granice planu okre�la uchwała  
Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w  Barczewie z  dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj�cego obszar działki numer 
102/66 w obr�bie geodezyjnym Ł�gajny. 
 

§ 2. 1. Plan uchwalono po wykonaniu strategicznej 
oceny oddziaływania ustale� projektu planu na �rodowisko. 
 

2. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych opublikowaniu w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu składaj�cego si� z  1 arkusza mapy 

w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi�cego 

zał�cznik nr 2 do uchwały; 
 
  4) rozstrzygni�cia w sprawie sposobu realizacji oraz 

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

 
§ 3. 1. Plan zawiera ustalenia dotycz�ce: 

 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj�cych 

tereny o ró�nych funkcjach lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania; 

 
  2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 
  3) zasad ochrony �rodowiska, przyrody, krajobrazu 

kulturowego; 
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  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

 
  5) wymaga� wynikaj�cych z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
  6) parametrów i  wska�ników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu okre�lonych poprzez: 
a) linie zabudowy, 
b) wielko�ci powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działek lub terenu, 
c) gabaryty i wysoko�� projektowanej zabudowy, 
d) okre�lenie geometrii dachu, 
e) minimalny, procentowy wska�nik udziału 

powierzchni biologicznie czynnych, 
 
  7) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo�ci; 
 
  8) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 

infrastruktury technicznej i komunikacji; 
 
  9) sposobów tymczasowego zagospodarowania, urz�dzenia 

i u�ytkowania terenów; 
 
10) obszarów rehabilitacji istniej�cej zabudowy 

i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagaj�cych przekształce� i rekultywacji. 

 
2. Na terenie obj�tym planem nie ustanowiono form 

ochrony przyrody w rozumieniu przepisów odr�bnych. 
 
3. Nie wyznacza si� granic terenów wymagaj�cych 

przeprowadzenia scale� i podziałów nieruchomo�ci 
w rozumieniu art. 15 ust. 3 i art. 22 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziałów 

nieruchomo�ci dotycz� nowej zabudowy lokalizowanej na 
terenach niezabudowanych. 
 

5. Nie ustala si� szczegółowych zasad i warunków 
scale�, podziałów, minimalnych lub maksymalnych 
szeroko�ci frontów działek i powierzchni nieruchomo�ci, 
dla obiektów i urz�dze� infrastruktury technicznej, sieci 
uzbrojenia terenu, energetyki, budowli, dróg, ci�gów 
pieszych, terenów publicznych, zieleni, zabudowy 
grupowej, szeregowej, obiektów usługowych, 
realizowanych zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
6. Okre�lone w planie k�ty nachylenia połaci 

i wska�niki geometrii dachu nie dotycz�, je�eli nie wynika 
to z zapisów planu, istniej�cych i projektowanych obiektów 
dobudowanych, tymczasowych, małej architektury, połaci 
dachów jednospadowych, płaskich, pulpitowych, 
stropodachów, facjat, zadaszenia wej��, ganków, gara�y, 
obiektów budowlanych i urz�dze� technicznych 
zwi�zanych z gospodark� roln�, komunikacj� kolejow�, 
wiat, magazynów, instalacji, hal, obiektów produkcyjnych, 
urz�dze� wodnych, oczyszczalni �cieków, zaopatrzenia 
w wod�, ochrony przeciwpo�arowej. 
 

7. Dopuszcza si� przebudow� dachów płaskich na 
dachy strome, k�t spadku połaci dachowych i rodzaj 
pokrycia nale�y dostosowa� do spadków i pokrycia 
dachów budynków zabudowy historycznej i zabytkowej. 
 

8. Nie okre�la si� parametrów i wska�ników zabudowy 
dla dopuszczonych ustaleniami planu obiektów 
budowlanych i urz�dze� technicznych infrastruktury 
technicznej, sieci uzbrojenia terenu, obiektów energetyki, 

sieci technicznych, instalacji, obiektów małej architektury, 
masztów antenowych, budowli rolniczych, 
hydrotechnicznych, budowli ochronnych, cz��ci 
budowlanych urz�dze� technicznych, obiektów 
produkcyjnych, gospodarki odpadami, gospodarki 
�ciekowej, obiektów zaopatrzenia w wod�. 

 
§ 4. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) adaptacji zabudowy (zabudowa adaptowana) - nale�y 

przez to rozumie� zachowanie zabudowy, urz�dze� 
i instalacji, obiekty adaptowane mog� podlega� 
przebudowie, rozbudowie, remontom, nadbudowie, 
zmianom funkcji pomieszcze� i budynków; 

 
  2) budynkach funkcji podstawowej - nale�y przez to 

rozumie� budynki, w których prowadzona jest 
działalno�� stanowi�ca podstawow� funkcj� terenu, 
jednostki gospodarczej; 

  
 3) dachu stromym - nale�y przez to rozumie� dach 

wielospadowy z ukształtowan� kalenic� (kalenicami), 
o minimalnym k�cie nachylenia połaci 25 stopni lub 
dach mansardowy; 

 
  4) działce budowlanej - rozumie si� przez to 

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; 

 
  5) froncie działki - rozumie si� przez to cz��� działki 

budowlanej, która przylega do drogi / ulicy, z której 
odbywa si� główny wjazd lub wej�cie na t� działk�; 

 
  6) k�t nachylenia połaci dachu - rozumie si� przez to k�t 

ostry, podany w stopniach, nachylenia płaszczyzny 
połaci dachu wzgl�dem płaszczyzny poziomej 
ostatniego stropu; 

 
  7) kondygnacji - rozumie si� przez to kondygnacj� 

w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki; 

 
  8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� wyznaczone na rysunku planu linie 
okre�laj�ce najmniejsz� dopuszczaln� odległo�� 
najbli�szej zewn�trznej �ciany budynków od ulicy, 
ci�gu pieszego, terenu zieleni publicznej, wn�trza 
osiedlowego lub innych obiektów - z pomini�ciem 
balkonów, loggii i wykuszy wysuni�tych poza obrys 
budynku nie wi�cej ni� 1,5 m. oraz elementów wej�cia 
do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla 
niepełnosprawnych); 

 
  9) obiektach usługowych - nale�y przez to rozumie� 

obiekty budowlane i lokale wykorzystywane dla funkcji 
usług w tym lokale u�ytkowe, budynki u�yteczno�ci 
publicznej; 

 
10) obiekty obsługi komunikacji - rozumie si� przez to: 

parkingi dla samochodów ci��arowych, zbiorowe 
parkingi (o 5 i wi�cej miejscach postojowych, nie 
stanowi�ce urz�dze� budowlanych zwi�zanych 
z obiektem budowlanym), stacje paliw, myjnie, serwis 
samochodowy, stacje diagnostyczne, zakłady obsługi 
pojazdów, warsztaty, lakiernie, zespoły gara�owe, 
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obiekty komunikacji kolejowej, bocznicy kolejowej, 
ramp, miejsca obsługi transportu itp. na zasadzie 
analogii do działalno�ci wymienionych powy�ej lub 
o analogicznym stopniu uci��liwo�ci; 

 
11) obszar przestrzeni publicznej - nale�y przez to 

rozumie� obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszka�ców, poprawy jako�ci 
ich �ycia i sprzyjaj�cy nawi�zaniu kontaktów 
społecznych ze wzgl�du na jego poło�enie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne; 

 
12) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia planu, 

o którym mowa w § 1  uchwały wraz z zał�cznikami, 
stanowi�cymi integralne cz��ci planu - o ile z tre�ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

 
13) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie si� przez to 

teren z nawierzchni� ziemn� urz�dzon� w sposób 
zapewniaj�cy naturaln� wegetacj�, a tak�e 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z tak� 
nawierzchni�, nie mniej ni� 10 mkw., oraz wod� 
powierzchniow� na tym terenie. Typow� powierzchni� 
biologicznie czynn� s� tereny zieleni towarzysz�ce 
zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, 
trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy 
rolne. Nie uznaje si� za powierzchni� biologicznie 
czynn�: ziele� projektowan� na �cianach budynków, 
nawierzchni �wirowych, grysowych i a�urowych; 

 
14) przepisach szczególnych lub odr�bnych - nale�y przez 

to rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ustalenia wynikaj�ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

 
15) przeznaczeniu podstawowym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie terenu, wynikaj�ce z funkcji 
dominuj�cej na okre�lonym obszarze; 

 
16) przeznaczeniu uzupełniaj�cym (fakultatywnym) - 

nale�y przez to rozumie� dopuszczalne, fakultatywne 
na okre�lonym obszarze funkcje, b�d�ce 
uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego; 

 
17) rysunku planu - nale�y przez to rozumie� cz��� 

graficzn� planu składaj�c� si� z 1 arkusza, wykonan� 
na mapach w skali 1:1000, stanowi�c� zał�cznik             
nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
18) terenie - rozumie si� przez to teren o okre�lonym 

w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi oraz oznaczony symbolem; 

 
19) uchwale - nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego - o ile 
z tre�ci przepisu nie wynika inaczej; 

 
20) usługach - rozumie si� przez to funkcje polegaj�ce na 

prowadzeniu działalno�ci usług publicznych, 
u�yteczno�ci publicznej jak: administracja publiczna, 
porz�dku publicznego, ochrony przeciwpo�arowej, 
usług komercyjnych jak: usługi handlu, biura, ł�czno�ci 
oraz innej działalno�ci na zasadzie analogii do 
wymienionych powy�ej; 

 
21) wysoko�ci budynku - nale�y przez to rozumie� 

wysoko�� mierzon� od poziomu terenu przy najni�ej 
poło�onym wej�ciu do budynku do najwy�ej poło�onej 
kraw�dzi stropodachu lub kalenicy; 

 
22) zakaz, wykluczenie zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� zakaz zabudowy budynkami okre�lonymi 
przepisami odr�bnymi, je�eli ustalenia planu nie 
ustanowi� dodatkowo zakazów lokalizacji innych 
obiektów, zakaz zabudowy nie obejmuje lokalizacji 
budowli, w tym sieci uzbrojenia terenu, dróg, linii 
kolejowych, bocznic, innych ci�gów komunikacyjnych, 
przej�� dla pieszych, konstrukcji oporowych, sieci 
technicznych, urz�dze� reklamowych, budowli 
ziemnych, parkingów i placów postojowych nie 
stanowi�cych powierzchni biologicznie czynnych, 
budowli obronnych, urz�dze� wodnych, lokalizacji 
obiektów małej architektury, lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, instalacji, urz�dze� 
technicznych, zakazy zabudowy mog� by� ustalane 
szczegółowo warunkami ochrony obiektów i terenów 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
23) zakładzie - rozumie si� przez to instalacje wraz 

z terenem oraz znajduj�cymi si� na nim obiektami 
budowlanymi i urz�dzeniami. 

 
§ 5. Rysunek planu ustala: 

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

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) granice opracowania; 
 
  3) przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu 

symbolem wyra�onym literami; 
 
  4) linie zabudowy. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia  

obszaru obj �tego planem. 
 

§ 6. Ustala si� u�ytkowanie nierolnicze terenu. 
Przeznaczenie ustalone w planie: tereny zabudowy 
techniczno-produkcyjnej, obiektów produkcyjnych, 
usługowych, terminala paliwowego, składów, magazynów, 
zbiorników paliw, instalacji, zespołów urz�dze� 
technicznych magazynowania i dystrybucji paliw, obsługi 
komunikacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem P. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony 
 i  kształtowania ładu przestrzennego 

 
§ 7. Elementy i  cechy zagospodarowania 

przestrzennego podlegaj�ce ochronie: 
 
  1) historyczny krajobraz kulturowy z zabytkow� struktur� 

architektoniczno-przestrzenn� wsi Ł�gajny; 
 
  2) zabytkowe zespoły zieleni, aleje przydro�ne, szpalery 

pojedyncze drzew, storodrzewia; 
 
  3) naturalne zbiorowiska ro�linne, torfowiska, tereny 

podmokłe, bagienne, obszary wodnobłotne, sieci 
poł�cze� przyrodniczych stanowi�ce korytarze 
ekologiczne; 

 
  4) wody powierzchniowe �ródl�dowe, wody podziemne, 

oczka wodne z terenami zieleni buforowej; 
 
  5) skupiska warto�ciowych drzew i krzewów, ziele� 

wiejska, zespoły zadrzewie� �ródpolnych; 
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  6) gleby dobre i bardzo dobre, gleby organiczne, grunty 

rolne i le�ne zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 
§ 8. 1. Elementy zagospodarowania przestrzennego, 

wymagaj�ce ukształtowania: 
 
  1) powi�zanie komunikacyjne terenu z sieci� dróg 

publicznych i lini� kolejow�; 
 
  2) place i miejsca postojowe; 
 
  3) projektowana zabudowa techniczno-produkcyjna, 

terminala paliwowego, usługowa, zbiorników paliw, 
magazynów; 

 
  4) projektowane zbiorniki wodne; 
 
  5) systemy zabezpieczenia przed skutkami powa�nych 

awarii, wybuchu i po�aru; 
 
  6) zespoły małej architektury; 
 
  7) miejsca instalacji i ekspozycji no�ników reklamowych; 
 
  8) zespoły zieleni urz�dzonej i izolacyjnej; 
 
  9) obiekty infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia 

terenu, zaopatrzenia w wod�, gospodarki �ciekowej, 
gospodarki odpadami; 

 
10) strefy buforowe np. w  postaci pasów zieleni, 

zadrzewie� i zakrzewie�; 
 
11) zaopatrzenie w  energi�, zagospodarowanie 

istniej�cych �ródeł energii odnawialnej, wodnej, 
geotermicznej, geotermalnej, energii wiatru, energii 
słonecznej; 

 
12) o�wietlenie terenu; 
 
13) sieci energetyczne zasilaj�ce obiekty budowlane 

i instalacje. 
 

2. Okre�lenie ogranicze�, nakazów i  zakazów 
w zagospodarowaniu terenów: 
 
  1) przeszkody lotnicze musz� by� zgłaszane Prezesowi 

Urz�du Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
  2) ustala si� zakaz budowy obiektów budowlanych 

i systemów melioracyjnych powoduj�cych odwodnienie  
i  zmiany stosunków wodnych na istniej�cych siedliskach 
bagiennych, torfowiskach, terenach podmokłych, oczkach 
wodnych, wytopiskowych; 

 
  3) wskazane jest si� aby tereny działalno�ci usługowej, 

produkcyjnej, składowej, magazynowej, były 
oddzielone od s�siedztwa z terenami mieszkaniowymi 
i przestrzeniami publicznymi, ogrodzeniem pełnym lub 
pasem zieleni izolacyjnej wielowarstwowej, w sposób 
skutecznie zapobiegaj�cy wykraczaniu uci��liwo�ci 
poza granice działki w szczególno�ci ze wzgl�du na 
wytwarzany hałas, wibracje, dra�ni�ce wonie lub 
�wiatło o du�ym nat��eniu, lub ze wzgl�du na rodzaj 
tej działalno�ci - je�li mógłby on obni�a� jako�� 
terenów otaczaj�cych; 

 

  4) dopuszcza si� ustalenie przez zarz�dc� lub wła�ciciela 
instalacji, urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej stref 
ochronnych, ogranicze� w u�ytkowaniu terenów, 
wyznaczenie stref eksploatacyjnych i ochrony funkcyjnej 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
  5) dopuszcza si� ustanowienie obszaru ograniczonego 

u�ytkowania i stref kontrolowanych dla zbiorników 
paliw, instalacji, gazoci�gów, urz�dze� i obiektów sieci 
przesyłowych, gazowniczych zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 
  6) zakazuje si� stosowania agresywnej, kontrastowej 

kolorystyki elewacji i dachów budynków, odbiegaj�cej 
od kolorów w obiektach historycznych; 

 
  7) wskazane jest wprowadzenie elementów izolacji 

technicznej i biologicznej ograniczaj�cej rozprzestrzenianie 
hałasu wzdłu� ci�gów komunikacyjnych; 

 
  8) do nasad nale�y u�ywa� gatunków rodzimych, 

zgodnych geograficznie i siedliskowo; 
 
  9) nale�y d��y� do ograniczenia powierzchni szczelnych 

poprzez stosowanie do pokrywania terenów 
materiałów ograniczaj�cych odpływ wody; 

 
10) w przypadku uszkodzenia urz�dze� melioracji 

wodnych (rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej) 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor 
zobowi�zany jest do doprowadzenia urz�dze� 
melioracyjnych na terenie budowy do pełnej 
sprawno�ci. W przypadku stwierdzenia mo�liwo�ci 
kolizji projektowanych inwestycji z urz�dzeniami 
melioracyjnymi przed przyst�pieniem do wykonywania 
robót nale�y sporz�dzi� projekt ich przebudowy oraz 
uzyska� pozwolenie wodnoprawne zgodnie 
z przepisami odr�bnymi; 

 
11) ustala si� zakaz umieszczania reklam emituj�cych 

�wiatło pulsuj�ce; 
 
12) tereny nale�y uzbraja� równolegle w sie� kanalizacji 

wodoci�gowej i  sanitarnej zgodnie z  warunkami 
ustalonymi dla aglomeracji Olsztyn, indywidualne 
rozwi�zania gospodarki wodno-�ciekowej mo�na 
stosowa� zgodnie z  przepisami odr�bnymi 
w przypadkach uzasadnionych wzgl�dami technicznymi, 
warunkami ochrony �rodowiska i ekonomicznymi; 

 
13) ustala si� zakaz lokalizacji składów otwartych: 

materiałów sypkich, wysypisk, odpadów, substancji 
niebezpiecznych, obiektów i urz�dze� przetwarzania 
odpadów; 

 
14) ustala si� zakaz nasadze� pod liniami energetycznymi 

drzew i krzewów których wysoko�� mo�e przekroczy� 
3 m; 

 
15) ustala si� nakaz przycinania lub usuwania drzew 

i krzewów rosn�cych pod liniami energetycznymi; 
 
16) na terenie obj�tym planem wyst�puj� zło�one warunki 

gruntowe, przed zagospodarowaniem trwałym terenu 
obowi�zuje wykonanie bada� geotechnicznych dla 
okre�lenia warunków wodno-gruntowych, no�no�ci 
podło�a, które stanowi� b�d� wytyczne do 
posadowienia budowli i ich rozwi�za� konstrukcyjnych. 
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Rozdział 4 
Ustalenia ogólne dotycz �ce zasad ochrony 

�rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

§ 9. Obowi�zuje: 
 
  1) ochrona terenów zlewni pojeziornej, obszar ochronny 

zlewni jeziora Ł�gajny i Wad�g zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 
  2) ochrona uj�cia wody jezioro Wad�g zgodnie 

z przepisami odr�bnymi dla strefy ochrony po�redniej; 
 
  3) zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorników 

�ciekowych; 
 
  4) obligatoryjna ochrona siedlisk dziko �yj�cych zwierz�t, 

w tym gniazd i l�gów ptasich zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 

 
§ 10. W zakresie ochrony �rodowiska, przyrody 

i kształtowania zieleni ustala si�: 
 
  1) kształtowanie układów zieleni izolacyjnej wysokiej; 
 
  2) obowi�zek tworzenia punktów gromadzenia 

i segregacji odpadów, sk�d nieczysto�ci wywo�one 
b�d� na stałe wysypisko �mieci zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 
  3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 

terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; 
 
  4) zakaz lokalizacji urz�dze� wodochłonnych, je�li ich 

zapotrzebowanie na wod� mogłoby naruszy� 
równowag� lokalnych zasobów wodnych; 

 
  5) dopuszcza si� wycinanie pojedynczych drzew, 

starodrzewia, renowacj� sanitarn�, je�eli wymaga tego 
ich stan zdrowotny, wymogi bezpiecze�stwa, warunki 
ochrony terenów, plany zagospodarowania terenów, 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
  6) dopuszcza si� budow� zbiorników wodnych, 

systemów retencji, elektrowni wiatrowych, studni, 
stawów, rowów melioracyjnych, wykorzystanie wód 
powierzchniowych i  podziemnych do celów 
gospodarczych zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 
§ 11. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

ustala si�: 
 
  1) ochron� zabytkowej struktury architektoniczno-

przestrzennej wsi Ł�gajny; 
 
  2) utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych 

obszaru uwidocznionych w zabudowie historycznej 
i utrwalenie jej w  obiektach istniej�cych, 
modernizowanych i nowoprojektowanych (nie dotyczy 
instalacji, obiektów produkcyjnych, komunikacji). 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

 
§ 12. 1. Nie ustala si� stref ochrony konserwatorskiej. 

 
2. Na terenie obj�tym planem nie zlokalizowano 

zabytków nieruchomych, zabytków archeologicznych, 
stanowisk archeologicznych, nawarstwie� kulturowych, 

stref ochrony zabytków podlegaj�cych ochronie zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 
 

3. Lokalizacj� nowej zabudowy nale�y wyznacza� 
z uwzgl�dnieniem historycznego zagospodarowania 
miejscowo�ci, sposobu zabudowy poszczególnych parcel, 
w sposób wynikaj�cy z lokalnych uwarunkowa� 
przestrzennych, dostosowuj�c do historycznych linii 
zabudowy i sytuowania obiektów wzgl�dem drogi. 
 

4. W odniesieniu do nowej zabudowy obowi�zuje 
zasada dostosowania do s�siaduj�cych obiektów 
historycznych o tej samej funkcji pod wzgl�dem 
gabarytów, wysoko�ci, kształtu i proporcji bryły, kierunku 
kalenicy, geometrii dachu, rodzaju pokrycia dachu, formy 
architektonicznej, detalu architektonicznego, sposobów 
opracowania elewacji, materiałów budowlanych. 
 

5. W elewacjach budynków istniej�cych 
i projektowanych nale�y stosowa� kolory zbli�one do 
naturalnych, wyklucza si� stosowanie jaskrawych kolorów 
podstawowych dalekich od naturalnych barw 
w elewacjach obiektów historycznych. 
 

6. W obiektach adaptowanych, remontowanych, 
przebudowywanych, w nowej zabudowie nale�y stosowa� 
materiały budowlane nawi�zuj�ce do stosowanych 
w zabudowie historycznej, np. cegła, kamie�, tynki 
o fakturze tynków tradycyjnych, drewno, pokrycie dachów 
dachówk� ceramiczn� w odcieniu czerwieni, br�zu lub 
materiałem o zbli�onym wygl�dzie (dachówkopodobnym). 
Dopuszcza si� pokrycie dachów materiałami o odcieniu 
grafitowym. 
 

7. Ustalenia ust. 3, 4, 5, 6 nie dotycz� instalacji, 
obiektów produkcyjnych, zabudowy techniczno- 
produkcyjnej, komunikacji. 
 

8. W przypadku przypuszczenia lub stwierdzenia 
istnienia stanowiska archeologicznego wszelkie prace 
ziemne nale�y prowadzi� pod nadzorem archeologicznym, 
w przypadku stwierdzenia istnienia stanowiska 
archeologicznego przez kierownika w/w nadzoru nale�y 
wstrzyma� prace ziemne i przeprowadzi� badania 
ratownicze. 

 
9. Przeprowadzenie bada� archeologicznych wymaga 

uzyskania pozwolenia wła�ciwego Urz�du Ochrony 
Zabytków. 
 

10. Ustala si� obowi�zek niezwłocznego 
powiadomienia wła�ciwego Urz�du Ochrony Zabytków 
o znaleziskach, odkrytych nawarstwieniach kulturowych, 
o natrafieniu na zabytki archeologiczne. 
 

Rozdział 6 
Ogólne ustalenia dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 13. Ustala si� nast�puj�ce wymagania wynikaj�ce 
z kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) na terenie obj�tym planem dopuszcza si� instalacje 

obiektów małej architektury zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 
  2) obiekty tymczasowe nie mog� odbiega� od stylu 

okolicznej zabudowy, ich kubatura nie mo�e 
dominowa� nad istniej�cymi obiektami; 
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  3) po rozbiórce obiektu tymczasowego teren nale�y 
zrekultywowa�; 

 
  4) dopuszcza si� lokalizowanie urz�dze� technicznych; 
 
  5) dopuszcza si� umieszczanie reklam i no�ników 

reklamowych na terenach publicznych i prywatnych, 
ogrodzeniach, budowlach, instalacjach, urz�dzeniach 
technicznych oraz na elewacjach budynków; 

 
  6) maksymalna powierzchnia reklamy na no�niku -  

do 20 mkw, maksymalna wysoko�� konstrukcji 
no�nika – 10 m; 

 
  7) dopuszcza si� wydzielenie i realizacj� dróg 

publicznych, ci�gów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg 
wewn�trznych, serwisowych, linii kolejowej, bocznicy 
kolejowej, terenów zieleni, terenów stanowi�cych 
przestrzenie publiczne zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi; 

 
  8) przy podziałach nieruchomo�ci nakazuje si� ich 

wydzielenie w sposób zapewniaj�cy samodzielne 
funkcjonowanie, kształtowanie przestrzeni otwartych, 
publicznych, dojazdów, układu komunikacyjnego, 
placów postojowych, ochrony przeciwpo�arowej, 
zieleni, lokalizacj� sieci i obiektów uzbrojenia terenu 
i infrastruktury technicznej, lokalizacj� pasów 
technicznych dla sieci uzbrojenia terenu, linii 
energetycznych oraz o�wietlenia ulicznego. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

 
§ 14. Ustalenia dotycz�ce układu komunikacyjnego: 

 
1. Warunki techniczne lokalizacji dróg, obsługi 

komunikacyjnej terenu i  organizacji ruchu okre�laj� 
zarz�dcy dróg. 

 
2. Obsługa komunikacyjna terenów obj�tych planem 

mo�e by� realizowana z drogi publicznej, z istniej�cej 
w s�siedztwie drogi wewn�trznej, poprzez lini� kolejow�, 
bocznic� kolejow�, dopuszcza si� zapewnienie dojazdu 
poprzez układ dróg wewn�trznych i  poł�cze� 
komunikacyjnych z terenami s�siednimi. 

 
3. Na terenie obj�tym planem dopuszcza si� 

wytyczenie i usytuowanie dróg publicznych, 
wewn�trznych, serwisowych, ci�gów pieszych, pieszo-
jezdnych, linii kolejowej, bocznicy kolejowej, obiektów 
i urz�dze� układu komunikacyjnego, realizacj� miejsc 
postojowych na wydzielonych pasach na warunkach 
zarz�dcy drogi. 
 

4. Dla nowej zabudowy oraz zabudowy podlegaj�cej 
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu u�ytkowania 
obiektów ustala si� obowi�zek zapewnienia miejsc 
postojowych na terenie obj�tym planem lub na terenach 
s�siednich w ilo�ciach: 
 
  1) dla obiektów usług, produkcji, przeznaczonych na 

pobyt ludzi - minimum 2 miejsca postojowe na 200 m² 
powierzchni u�ytkowej budynków, nie mniej ni� 
1 stanowisko dla obiektu usługowego; 

 
  2) dla obiektu terminala paliw - minimum 2 miejsca 

postojowe, nie mniej ni� 1 miejsce postojowe dla 
samochodów ci��arowych lub cystern. 

 
5. Szeroko�ci minimalne �cie�ek (dróg) rowerowych - 

1,5 m dla �cie�ki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla �cie�ki 
dwukierunkowej, dopuszcza si� odst�pstwa zgodnie 
z przepisami odr�bnymi i warunkami zagospodarowania 
terenu. 

 
6. Minimalne szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 

dróg wewn�trznych i serwisowych - 8 m, dróg publicznych 
10 m, dopuszcza si� odst�pstwa wynikaj�ce ze stanu 
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami 
odr�bnymi i warunkami zarz�dcy drogi. 
 

7. Ustala si� obowi�zek zapewnienia dojazdu do 
terenów rolnych lub le�nych poło�onych poza granicami 
terenów okre�lonych liniami rozgraniczaj�cymi. 
 

8. Utrzymuje si� istniej�ce zjazdy na drogi publiczne. 
 
9. Dopuszcza si� przebudowy, rozbudowy, remonty, 

budow� dróg, linii kolejowych, bocznic, zmiany układów 
komunikacyjnych, lokalizacj� i budow� zjazdów, zmiany 
linii rozgraniczaj�cych dróg, wprowadzenie zmiany 
kategorii, klas i parametrów dróg zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 

 
10. Warunki powi�za� układu komunikacyjnego na 

terenie obj�tym planem z układem zewn�trznym okre�laj� 
zarz�dcy dróg. 
 

11. Przy modernizacji, rozbudowie i budowie nowych 
dróg, ci�gów jezdnych i pieszych, linii kolejowych nale�y 
przewidzie� pasy techniczne dla obiektów i urz�dze� sieci 
uzbrojenia terenu, urz�dze� technicznych, w tym sieci 
telekomunikacyjnych, linii energetycznych �redniego 
i niskiego napi�cia oraz o�wietlenia ulicznego. 
 

12. Ustala si� obowi�zek zapewnienia dojazdu 
i dost�pu do terenów dla jednostek ratowniczo-ga�niczych 
i innych słu�b zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 

13. Ustala si� obowi�zek zapewnienia operatorom 
urz�dze� i sieci technicznych dost�pu i dojazdu do 
obiektów i urz�dze� technicznych. 
 

§ 15. Ustalenia dotycz�ce zasad uzbrojenia terenu: 
 

1. Ustala si� obowi�zek zgłaszania do wła�ciwej 
jednostki wojska lokalizacji i budowy wszelkich obiektów 
o wysoko�ci powy�ej 50 m npt, elektrowni wiatrowych, 
ruroci�gów gazowych powy�ej DN-500, napowietrznych 
linii energetycznych powy�ej 110 kV, masztów, anten 
i stacji bazowych telefonii komórkowej; 
 

2. W zakresie zaopatrzenia w wod� ustala si�: 
 
  1) budow� sieci wodoci�gowych w zale�no�ci od potrzeb; 
 
  2) do czasu realizacji sieci wodoci�gowej, dopuszcza si� 

indywidualne zaopatrzenie w  wod� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 

 
3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków 

ustala si�: 
 
  1) dopuszcza si� budow� kanalizacji sanitarnej na 

terenie obj�tym planem zgodnie z potrzebami; 
 
  2) dopuszcza si� budow�, rozbudowy, przebudowy, 

remonty separatorów i oczyszczalni �cieków; 
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  3) odprowadzanie �cieków docelowo do kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni �cieków zgodnie z warunkami 
ustalonymi dla aglomeracji Olsztyn, do czasu 
wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza si� 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

 
  4) dla terenów nie obj�tych systemem kanalizacji 

sanitarnej do czasu realizacji tej sieci, dopuszcza si� 
gromadzenie �cieków w szczelnych, bezodpływowych 
zbiornikach pod warunkiem zapewnienia ich wywozu 
i utylizacji stosownie do przepisów odr�bnych; 

 
  5) ustala si� obowi�zek oczyszczania �cieków i wód 

z terenów terminala paliw, powierzchni utwardzonych 
placów, tras komunikacyjnych z zanieczyszcze�, 
zawiesin i substancji ropopochodnych; 

 
  6) ustala si� obowi�zek podczyszczania �cieków przed 

ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, je�eli 
parametry tych �cieków mog� zakłóci� funkcjonowanie 
oczyszczalni �cieków; 

 
  7) obowi�zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

�cieków bytowych oraz technologicznych do wód 
powierzchniowych i gleby. 
 
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala si�: 

 
  1) obowi�zek podczyszczania wód z terenów terminala 

paliw, komunikacji i  parkingów z  substancji 
ropopochodnych; 

 
  2) �cieki opadowe z miejsc parkingowych nale�y 

odprowadza� do odbiorników po oczyszczeniu 
z osadów i zanieczyszcze�; 

 
  3) dopuszcza si� budow� i rozbudow� sieci kanalizacji 

deszczowej; 
 
  4) odprowadzanie wód opadowych do projektowanych 

kolektorów deszczowych; 
 
  5) zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych 

w celu kierowania ich na teren s�siedniej własno�ci 
oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje 
odprowadzanie wód opadowych bezpo�rednio do wód 
powierzchniowych; 

 
  6) dopuszcza si� zagospodarowanie wód opadowych na 

terenie nieruchomo�ci; 
 
  7) mo�liwo�� odprowadzenia wód opadowych do wód 

powierzchniowych na warunkach i w uzgodnieniu 
z wła�cicielem lub zarz�dc� wód powierzchniowych. 

 
5. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala si�: 

 
  1) zasad� wywozu odpadów stałych z obszaru obj�tego 

planem sposobem zorganizowanym na wyznaczony 
dla tych potrzeb teren składowania odpadów; 

 
  2) obowi�zek wyposa�enia posesji w urz�dzenia 

i miejsca umo�liwiaj�ce segregacj� odpadów; 
 
  3) usuwanie odpadów i substancji niebezpiecznych 

zgodnie z  obowi�zuj�cym programem gospodarki 
odpadami. 

 
 

6. W zakresie zaopatrzenia w energi� ciepln� ustala si�: 
 
  1) jako preferowane zaopatrzenie w ciepło ustala si� 

systemy oparte na nieuci��liwych dla otoczenia �ródła 
energii: gaz, energi� elektryczn�, drewno, olej opałowy 
o niskiej zawarto�ci siarki, odnawialne �ródła energii, 
energi� słoneczn�, wodn�, zasoby energii 
geotermalnej i geotermicznej, energi� biomasy, 
biogazów, biopaliw, zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
  2) dopuszcza si� systemy centralnego ogrzewania 

zasilane z  kotłowni lokalnych wykorzystuj�cych 
nieuci��liwe dla otoczenia �ródła energii; 

 
  3) dopuszcza si� budow� sieci ciepłowniczej, w�złów 

ciepłowniczych, lokalnych kotłowni, zasilanie obiektów 
w energi� ciepln� z zewn�trznych sieci 
ciepłowniczych. 

 
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si�: 

 
  1) zasilenie z sieci gazowej odbiorników gazowych 

zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi 
ustalonymi z zarz�dc� sieci gazowej; 

 
  2) wykorzystanie gazu propan-butan butlowego i w 

zbiornikach, biogazów, do celów gospodarczych 
i zaopatrzenia w energi� ciepln�; 

 
  3) dopuszcza si� lokalizacj� i budow� obiektów 

sprzeda�y i dystrybucji gazu na terenie obj�tym 
planem zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
  4) dopuszcza si� budow� sieci gazowych i gazoci�gów 

tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przył�czy 
gazowych, stacji redukcyjnych, instalacji uzyskiwania 
i sieci biogazów, innych obiektów i urz�dze� sieci 
gazowniczej na terenie obj�tym planem zgodnie 
z przepisami odr�bnymi. 

 
8. W zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� 

ustala si�: 
 
  1) zachowanie i adaptacj� istniej�cych linii energetycznych; 
 
  2) rozbudowa systemu zaopatrzenia w energi� elektryczn� 

polega� b�dzie na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie, 
remontach, modernizacji istniej�cych oraz budowie 
nowych urz�dze�, obiektów, stacji transformatorowych, 
rozdzielczych i transformatorowo-rozdzielczych i linii 
energetycznych; 

 
  3) dopuszcza si� stosowanie linii elektroenergetycznych 

napowietrznych na podbudowie słupowej oraz stacji 
w wykonaniu słupowym; 

 
  5) dopuszcza si� stosowanie linii elektroenergetycznych 

kablowych; 
 
  6) przy projektowaniu nowych dróg, ci�gów pieszych 

i jezdnych nale�y przewidzie� pasy techniczne dla 
urz�dze� energetycznych; 

 
  7) dopuszcza si� zbli�enia i  skrzy�owania z  liniami 

energetycznymi zgodnie z przepisami odr�bnymi; 
 
  8) na terenach obj�tych planem dopuszcza si� 

lokalizacj� linii elektroenergetycznych, stacji 
transformatorowych, rozdzielczych i transformatorowo-
rozdzielczych na warunkach okre�lonych przez 
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wła�ciwego operatora systemu elektroenergetycznego 
lub inne upowa�nione osoby; 

 
  9) podł�czenie obiektów i  budynków do sieci 

elektroenergetycznej wła�ciwego operatora 
energetycznego b�dzie si� odbywa� zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, na podstawie warunków 
przył�czenia, po zrealizowaniu umowy o przył�czenia; 

 
10) dopuszcza si� budow� generatorów i  urz�dze� 

pr�dotwórczych zgodnie z przepisami odr�bnymi; 
 
11) dopuszcza si� budow� lokalnych, rozproszonych 

�ródeł wytwarzania energii elektrycznej w  tym 
opartych o �ródła odnawialne, wykorzystuj�ce zasoby 
niskoemisyjne, wiatru, biogazów, biomasy, energii 
wodnej, słonecznej, geotermalnej, geotermicznej 
zgodnie z przepisami odr�bnymi; 

 
12) w korytarzach technicznych i wyznaczonych miejscach 

lokalizacji urz�dze� elektroenergetycznych zabrania 
si� nasadzania drzew i krzewów; 

 
13) szczegółowe projekty zagospodarowania terenów 

powinny przewidywa� rezerwacj� miejsc i terenu dla 
lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej 
i o�wietlenia terenu; 

 
14) zapewnienie prowadzenia eksploatacji obiektów i linii 

energetycznych z mo�liwo�ci� dojazdu ci��kim 
sprz�tem; 

 
15) dopuszcza si� prowadzenie sieci energetycznych 

kablowych i napowietrznych równolegle do ci�gów 
komunikacyjnych i w pasach technicznych dla sieci 
uzbrojenia terenu; 

 
16) na terenach zainwestowanych wskazane jest 

prowadzenie linii energetycznych jako kablowych 
ulokowanych w pasach technicznych w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg, przył�cza elektroenergetyczne 
NN nale�y realizowa� liniami kablowymi; 

 
17) dopuszcza si� wydzielenie nieruchomo�ci dla 

obiektów energetyki zgodnie z przepisami odr�bnymi; 
 
18) dopuszcza si� lokalizacje obiektów kubaturowych 

energetyki np. stacji transformatorowych zgodnie 
z przepisami odr�bnymi; 

 
19) nie ustala si� parametrów kształtowania zabudowy dla 

obiektów energetyki. 
 

9. W zakresie telekomunikacji ustala si�: 
 
  1) dopuszcza si� lokalizacje sieci, urz�dze� i obiektów 

infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami 
odr�bnymi; 

 
  2) dopuszcza si� sytuowanie obiektów i urz�dze� radiowych 

systemów telekomunikacyjnych i informatycznych; 
 
  3) dopuszcza si� remonty, przebudowy, rozbudowy, 

wymian�, lokalizacje nowych obiektów i urz�dze� sieci 
telekomunikacyjnych; 

 
  4) wskazane jest projektowanie linii telekomunikacyjnych 

jako podziemnych z  rozprowadzeniem w  terenach 
przeznaczonych pod ci�gi komunikacyjne, 

w wyznaczonych pasach technicznych dla sieci 
uzbrojenia terenu; 

 
  5) w przypadku kolizji z urz�dzeniami telekomunikacyjnymi 

nale�y je przebudowa� i dostosowa� do projektowanego 
zagospodarowania zgodnie z przepisami odr�bnymi, 
normami i warunkami przebudowy. 

 
Rozdział 8 

Ustalenia dotycz �ce tymczasowego 
zagospodarowania, urz �dzenia i u �ytkowania terenów 
 

§ 16. 1. Dopuszcza si� tymczasowe zagospodarowanie 
i u�ytkowanie terenów dla działalno�ci rolniczej i le�nej. 
 

2. Nie wyznacza si� terminu tymczasowego 
wykorzystania terenów. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz �ce obszarów rehabilitacji istniej �cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej 
 

§ 17. 1. Dopuszcza si� dokonanie rehabilitacji, 
rewitalizacji, rewaloryzacji zabudowy i obiektów 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odr�bnymi. 
 

2. Planowane działania mog� obejmowa� rehabilitacj� 
istniej�cych obiektów, modernizacj� lub budow� dróg, 
placów, parkingów, chodników, o�wietlenia ulicznego, 
obiektów usługowych, budynków, sieci infrastruktury 
technicznej, sanitarnej, wodoci�gowej, gazowej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenia w energi�. 
 

3. Zasady ochrony obszarów okre�lono w rozdziale  
4 i 5 planu. 
 

4. Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej ustala rozdział 7 planu. 
 

5. Parametry dotycz�ce zabudowy oraz zasady 
zagospodarowania terenów ustalono w dziale II planu 
 

DZIAŁ II 
 

§ 18. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego 
symbolem P 

 
1. Przeznaczenie terenu - tereny zabudowy 

techniczno-produkcyjnej; 
 
  1) przeznaczenie podstawowe - terminal paliwowy, 

tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów; 
 
  2) dopuszczenia w  zagospodarowaniu terenów, 

przeznaczenie dopuszczalne, fakultatywne - zabudowa 
obiektami usługowymi, funkcje biur, obiektów 
socjalnych, zabudowa gospodarcza, gara�y, placów 
postojowych, obsługi komunikacji, warsztatów, stacji 
paliw, tereny linii kolejowych, lokalizacja zbiorników 
wody, obiektów i urz�dze� sieci uzbrojenia terenu 
i infrastruktury technicznej. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) adaptuje si� zabudow� istniej�c�; 
 
  2) dopuszcza si� istotne zmiany instalacji zgodnie 

z przepisami odr�bnymi; 
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  3) dopuszcza si� sytuowanie nowej zabudowy, instalacji, 

urz�dze�, rozbudowy, remonty, przebudowy, 
nadbudowy, dobudowy, adaptacje i zmiany sposobu 
u�ytkowania obiektów, urz�dze�, instalacji, budynków 
i pomieszcze� pod warunkiem utrzymania przeznaczenia 
podstawowego lub dopuszczalnego terenu; 

 
  4) maksymalna powierzchnia sprzeda�y w obiektach 

handlowych - do 1000 m2; 
 
  5) funkcje wymagaj�ce pobytu ludzi mog� by� 

realizowane w wydzielonych pomieszczeniach, 
pomieszczeniach mieszkalnych lub budynkach; 

 
  6) dopuszcza si� zabudow� na granicy działki, 

sytuowanie zabudowy obiektami wolnostoj�cymi, 
dobudowanymi, zabudow� zespołem obiektów; 

 
  7) dopuszcza si� wytyczenie wewn�trznych układów 

komunikacyjnych, dróg, linii kolejowych, placów 
postojowych zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
3. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 
  1) linie zabudowy - zgodnie z  rysunkiem planu, 

warunkami zarz�dcy drogi i przepisami odr�bnymi; 
 
  2) wielko�� powierzchni zabudowy w  stosunku do 

powierzchni terenu - do 75%; 
 
  3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

10% powierzchni terenu; 
 
  4) geometria dachu budynków - dachy strome o k�cie 

nachylenia połaci dachowych 25 do 40 stopni; 
 
  5) maksymalna wysoko�� zabudowy – 15 m,  

do 3 kondygnacji nadziemnych w  tym poddasze 
u�ytkowe; 

 
  6) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 

1 kondygnacja; 
 
  7) maksymalna wysoko�� obiektów zabudowy 

gospodarczej, gara�y – 6 m; 
 
  8) maksymalna wysoko�� wiat, obiektów budowlanych 

linii kolejowej, bocznic – 15 m; 
 

  9) w obiektach produkcyjnych, usługowych, cz��ciach 
budowlanych instalacji, wiatach dopuszcza si� dachy 
jednospadowe, stropodachy, dachy dwuspadowe 
o k�cie nachylenia połaci do 20 stopni. 

 
4. Ustalenia dotycz�ce szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomo�ci: 
 
  1) dopuszcza si� dokonanie podziałów wtórnych i scale� 

nieruchomo�ci; 
 
  2) dopuszcza si� dokonanie podziałów parcelacyjnych 

terenu w zwi�zku z wydzieleniem własno�ci terenów, 
obiektów i lokali zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

 
5. Ustala si� nast�puj�ce zasady podziału 

nieruchomo�ci na działki budowlane funkcji podstawowej: 
 
  1) minimalna szeroko�� frontu działki - 16,0 m; 
 
  2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 700 mkw.; 
 
  3) k�t poło�enia granic działki w  stosunku do pasa 

drogowego od 70 do 90 stopni. 
 

6. Ustalenia dotycz�ce stawki procentowej stanowi�cej 
podstaw� do okre�lania opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - 
ustala si� stawk� 30%. 
 

DZIAŁ III 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 19. Trac� moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 
Barczewo obr�b geodezyjny Ł�gajny przyj�tego Uchwał� 
Nr VII/55/2007 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia  
19 marca 2007 r. ogłoszonego w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 14 z dnia  
25 stycznia 2008 r. poz. 390 w cz��ci dotycz�cej terenu 
działki nr 102/66 w granicach zgodnie z zał�cznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały. 
 

§ 20. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej Urz�du Miejskiego w Barczewie. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 

Zbigniew Chlubicki 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr VII/43/2011 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMEN TU  

GMINY BARCZEWO Ł	GAJNY DZ. NR 102/66 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VII/43/2011 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obr �bu geodezyjnego Ł �gajny obejmuj �cego  
teren działki o numerze ewidencyjnym 102/66 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pó�n. zmianami) Rada Miejska w Barczewie dokonała rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obr�bu geodezyjnego Ł�gajny 
obejmuj�cego teren działki o numerze ewidencyjnym 102/66: do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag. 
 
 

 
Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr VII/43/2011 
Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 28 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które nale �� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pó�n. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pó�n. zmianami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z pó�n. zmianami), Rada Miejska w Barczewie rozstrzyga co nast�puje: 
 

1. W planie miejscowym nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nale�� do zada� własnych gminy. 
 

2. Uchwalenie planu nie skutkuje konieczno�ci� realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obci��aj�cych 
bud�et gminy. 
 

3. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej na terenie obj�tym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Ł�gajny, nale��ce do zada� własnych gminy, b�d� realizowane zgodnie z obowi�zuj�cym 
Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo, przyj�tymi przez gmin� zadaniami inwestycyjnymi i programami inwestycji 
wieloletnich. 
 

4. Inwestycje nale��ce do zada� własnych gminy b�d� finansowane na nast�puj�cych zasadach: 
  - finansowanie z bud�etu gminy, 
  - wykorzystanie �rodków z funduszy ochrony �rodowiska, 
  - finansowane ze �rodków innych instytucji, funduszy UE, w ramach programów inwestycyjnych krajowych i mi�dzynarodowych, 
  - finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
  - finansowanie z innych �ródeł zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 
 

909 

UCHWAŁA Nr VI.50.2011 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie ustalenia cen urz �dowych za przejazdy i wysoko �ci opłat dodatkowych 

za niedopełnienie obowi �zków zapłaty nale �no�ci przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy. 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97,  
poz. 1050 z pó�n. zm.) oraz art. 4, art. 15 ust. 5, art. 34 
a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo 
przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z pó�n. 
zm.) w zwi�zku z uchwał� Nr XLIV/418/09 Rady Miasta 
Ełku z dnia 27 pa�dziernika 2009 roku w sprawie 

wyra�enia zgody na zawarcie porozumienia pomi�dzy 
Gmin� Miasto Ełk a Gmin� Stare Juchy na przyj�cie przez 
Gmin� Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stare 
Juchy, uchwał� Nr XLII/214/09 Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 26 pa�dziernika 2009 r. w sprawie wyra�enia zgody 
na zawarcie porozumienia pomi�dzy Gmin� Stare Juchy 
a Gmin� Miasto Ełk na powierzenie prowadzenia przez 
Gmin� Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie 


