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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/55/11 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 23 wrzeWnia 2011 r. 

 
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, jest 

zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, 
uchwalonego uchwał> Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 roku z póan. zm. 

 
2. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoconego w obrCbie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, (tj. od dnia 17.01.2011 r. do dnia 14.02.2010 r.) oraz w terminie do 
dnia 28.02.2011 r., nie wniesiono uwag do ustaleM przyjCtych w ww. projekcie planu. 

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, nie 

zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych Gminy 
Kalinowo, st>d tec nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

 
 
 
 

2541 

UCHWAŁA Nr IX/56/11 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 23 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego  

w obrCbie Gołubie, gm. Kalinowo 

 

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 póan. zmianami oraz art. 15 ust. 2; 
art. 20 ust. 1; art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. 
zmianami) Rada Gminy Kalinowo stanowi co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kalinowo uchwalonym Uchwał> 
Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia  
31 lipca 2000 r. z póaniejszymi zmianami, w tym z 
Uchwał> Nr XLIII/251/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia  
26 maja 2010 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w 
obrCbie 0007 żołubie Gmina Kalinowo zwany dalej 
„planem” obejmuj>cy działki oznaczone numerami 
ewidencyjnymi: 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 31/5, 
31/6, 31/8, 31/9, 31/10, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/18, 
31/20, 31/22, 31/24, 31/29, 31/31, 31/32, 31/34, 31/35, 
31/36, 31/37, 31/39, 31/40, 31/41, 31/42, 31/43 i 31/44 
oraz 32 o ogólnej powierzchni 8.5516 ha. 

 
2. Przedmiot, zakres i granice terenu objCtego planem 

przyjmuje siC na podstawie Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady 
Gminy Kalinowo z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrCbie 
żołubie żmina Kalinowo, wyszczególnionego na mapie 
ewidencyjnej stanowi>cej zał>cznik graficzny do tej uchwały. 
 
 
 
 
 

Rozdział 1 
Zasady obowi>zywania planu. 

 
§ 2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa warmiMsko-mazurskiego: 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi>cego zał>cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwałyś 
  3) rozstrzygniCć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz ich finansowania, rozstrzygniCć o 
sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu - stanowi>cych zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 

 
§ 3. Nie podlegaj> uchwaleniu nicej wymienione 

opracowania do planu wchodz>ce ł>cznie z wym. w § 2 
elementami w zakresie dokumentacji planistycznej: 
  1) opracowanie ekofizjograficzne; 
  2) prognoza oddziaływania na Wrodowisko; 
  3) prognoza skutków finansowych uchwalonego planu. 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
  1) przeznaczenie czCWci ucytków rolnych w granicach 

obszaru objCtego planem na cele budownictwa, w 
szczególnoWciŚ pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, budownictwo rekreacji indywidualnej 
oraz usługi turystyczne; 

  2) zabezpieczenie ładu przestrzennego przez właWciwe 
kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu; 

  3) ustanowienie standardów ochrony Wrodowiska 
adekwatnie do okreWlonych w planie funkcji i połocenia 
terenów. 
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Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objCtego planem 
 

§ 5. 1. Oznaczenia graficzne uwidocznione na rysunku 
planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
  1) granice obszaru objCtego planem; 
  2) sposób ucytkowania terenów (funkcje terenów)Ś 

- MN/ML - tereny przeznaczone pod realizacjC 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji 
podstawowej oraz pod realizacjC budownictwa 
rekreacji indywidualnej jako funkcji uzupełniaj>cejś 

- MN.UT - tereny mieszkalnictwa ze Wwiadczeniem 
usług turystyczno-wypoczynkowych; 

- KD - tereny dróg gminnych; 
- KDW - teren wewnCtrznej drogi dojazdowej; 
- R - teren ucytków rolnych; 
- WS - tereny wód otwartych jeziora; 

  3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 
ucytkowania oznaczone w legendzie jako WciWle 
okreWloneś 

  4) zasady podziału gruntów na działki budowlane; 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikaj>ce z ustaleM 

planu i przepisów szczególnych. 
 

2. Uwarunkowania realizacyjne. 
  1) Cały teren objCty planem połocony jest w obszarze 

chronionego krajobrazu w zwi>zku z czym podlega 
rygorom i uwarunkowaniom okreWlonym w § 9.1 
niniejszej Uchwały. 

  2) Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci co 
najmniej 65 m od linii rozgraniczaj>cej działek od 
strony jeziora według ustaleM uwidocznionych na 
rysunku planu. 

  3) Nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do dróg 
nie mog> być mniejsze od 5,0 m. 

  4) Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy ustalone planem dotycz> czołowego lica 
Wciany budynku najdalej wysuniCtego do drogi, nie 
obejmuj> natomiast takich elementów zewnCtrznych 
jak: balkony, schody zewnCtrzne, wykusze powycej 
poziomu parteru i otwarte tarasy zewnCtrzne. 

  5) Na działkach wyznaczonych wył>cznie pod funkcjC 
mieszkaln> oraz rekreacji indywidualnej moce być 
wzniesiony tylko jeden budynek o tych funkcjach. 

  6) Dopuszcza siC lokalizacjC parterowych budynków 
gospodarczych lub garacy o ile zachowane zostan> 
warunki techniczne Prawa Budowlanego dotycz>ce 
odległoWci i usytuowania budynków. 

  7) Dopuszcza siC ł>czenie s>siaduj>cych ze sob> działek 
dla uzyskania wiCkszej powierzchni nieruchomoWci. 

  8) WysokoWć zabudowy do dwóch kondygnacji 
naziemnych ł>cznie z poddaszem ucytkowym 
ulokowanym pod połaciami dwu lub wielospadowych 
dachów. Dopuszcza siC zabudowC parterow> (jedna 
kondygnacja naziemna bez poddasza ucytkowego 
oddzielonego stropem o ile ustalenia w numerycznie 
oznaczonych kwartałach funkcjonalnych nie stanowi> 
inaczej). 

  9) WysokoWć przyziemia budynków maksimum do 0,80 m 
nad przyległym terenem od strony głównego wejWcia 
do budynków. 

10) Pokrycie dachów dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem do niej podobnym pod warunkiem, ce jego 
koloryt bCdzie komponował siC z otaczaj>cym 
krajobrazem. 

11) Postulowane nachylenie połaci dachowej 45°. 
Dopuszcza siC nachylenie mniejsze w granicach 30-
45° o ile podyktowane to bCdzie wysokimi walorami 
architektonicznymi projektowanego budynku. 
Dopuszcza siC takce dachy mansardowe i wynikaj>cy 

z tego inne nic podane wycej k>ty nachylenia czCWci 
połaci dachowych. 

12) Zaleca siC, aby w architekturze, konstrukcji i detalu 
architektonicznym projektowanych budynków wyracać 
tradycje budownictwa w regionie mazurskim. 

13) Do czasu realizacji zabudowy kubaturowej, dopuszcza 
siC wykorzystanie terenu działek dla celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych w postaci namiotów lub 
kempingowej przyczepy samochodowej. Zakazuje siC 
ustawiania barakowozów słuc>cych celom 
letniskowym. 

14) Ewentualne ogrodzenia działek nie mog> przekraczać 
wysokoWci 1,80 m. Na konstrukcjC ogrodzeM nalecy 
stosować kamieM lub cegłC klinkierow>ś na opierzenia 
- sztachety drewniane lub prCty stalowe. Wyklucza siC 
siatkC drucian> oraz ostre górne zwieMczenia z ostro 
zakoMczonych elementów. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie 
wyrócnionych w planie 

 
§ 6. Zasady realizacji zabudowy, zagospodarowania i 

ucytkowania terenów 
 

Pozycja- 
(Symbol) 

Szczegółowe ustalenia 

1 MN/ML Teren do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 
jako funkcji podstawowej oraz do zabudowy o funkcji 
rekreacji indywidualnej (ML) jako funkcji dopuszczalnej. 
Ustalenia realizacyjne dla tej zabudowy ustalono w § 5 
ust. 2 niniejszej uchwały. Na działce nr 31/41 w tym 
kwartale funkcjonalnym decyzj> Starosty źłckiego  
Nr 145/2010 z dnia 14.04.2010 r. ustalona została 
lokalizacja słupowej stacji transformatorowej, oznaczona 
numerycznie na rysunku planu jako 21 EE. 

2 MN/ML CzCWć terenu działki budowlanej do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) jako funkcji 
podstawowej ora do zabudowy o funkcji rekreacji 
indywidualnej (ML) jako funkcji dopuszczalnej. MocliwoWć 
zabudowy tylko do uwidocznionej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii brzegowej jeziora 
Golubskiego przyjCtej na przedłuceniu ustalonej linii 
zabudowy w kwartale 8 UT.MN poprowadzonej 
równolegle do granicy działki od strony jeziora. Pozostałe 
uwarunkowania realizacyjne wg ustaleM w § 5  
ust. 2. Sposób wykorzystania pozostałej przestrzeni 
działki w kierunku jeziora wg ustaleM dla kwartału 
oznaczonego jako 17 US.ZN.ZU. 

3 MN/ML CzCWć terenu działek budowlanych o funkcji jak dla 
kwartału 2 MN/ML. MocliwoWć zabudowy tylko do 
uwidocznionej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy ustalonej na 100 m od linii brzegowej jeziora 
Golubskiego. Pozostałe uwarunkowania realizacyjne wg 
ustaleM w 6 ust. 2. Sposób wykorzystania pozostałej 
przestrzeni działek w kierunku jeziora wg ustaleM dla 
kwartału oznaczonego jako 18 US.ZN.ZU. 

4 MN/ML CzCWć terenów działek o funkcjach i uwarunkowaniach 
realizacyjnych jak dla kwartałów 2 MN/ML i 3 MN/ML z 
nicej wyszczególnionymi zastrzeceniamiŚ- na działce o 
numerze ewidencyjnym 31/16 mocliwa jest zabudowa w 
jej czCWci przyległej do drogi gminnej o wielkoWci obiektu 
na jak> pozwalaj> jej parametry w zgodnoWci z 
warunkami technicznymi Prawa Budowlanego;- działka  
nr 31/14 ze wzglCdu na ograniczone parametry w jej 
szerokoWci moce być wykorzystana jako ci>g pieszy lub 
przeznaczona na powiCkszenie którejW z działek do niej 
przyległych. Uwarunkowania do wykorzystania 
pozostałych powierzchni działek połoconych juc poza 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy, okreWlone zostały w 
kwartale funkcjonalnym ozn. jako 19 US.ZN.ZU. 

5 MN/ML CzeWć terenów działek budowlanych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) jako funkcji 
podstawowej oraz dla zabudowy o funkcji rekreacji 
indywidualnej (ML) jako funkcji dopuszczalnej. MocliwoWć 
zabudowy tylko do uwidocznionej na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii brzegowej jeziora 
Golubskiego przyjCtej jako minimum 65 m odpowiednio 
do istniej>cej linii zabudowy na terenie przyległym do 
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granicy obszaru objCtego planem, stosownie do ustaleM 
w § 9 ust. 2.Pozostałe ustalenia realizacyjne według 
zapisu w § 5 ust. 2. Sposób wykorzystania pozostałych 
przestrzeni działek w kierunku jeziora według ustaleM dla 
kwartału oznaczonego jako 20 US.ZN.ZU. 

6 UT.MN CzCWć terenów działek budowlanych przeznaczonych do 
realizacji obiektów o funkcji usług turystycznych w 
powi>zaniu z mieszkalnictwem ich właWcicieli.  
Realizacja zabudowy ograniczona tylko do przestrzeni 
uwidocznionej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od strony jeziora żolubskiego przyjCtej w 
odległoWci 65 m od linii brzegowej jeziora jak dla 
istniej>cej zabudowy na terenie przyległym do granicy 
terenów objCtych planem. Ustala siC mocliwoWć 
zagospodarowania kacdej działki oddzielnie lub przez 
poł>czenie ze sob> dwu s>siaduj>cych ze sob> działek 
lub wszystkich trzech działek dla uzyskania wiCkszej 
powierzchni nieruchomoWci. Inne uwarunkowania 
realizacyjne według ustaleM w § 5 ust. 2. Pozostałe 
przestrzenie działek połocone poza nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy w kierunku jeziora według ustaleM dla kwartału 
funkcjonalnego oznaczonego jako 7 US.ZU. 

7 US.ZU  
9 US.ZU 

Pozostałe czCWci terenów działek połoconych na 
przedłuceniu działek objCtych kwartałami funkcjonalnymi 
6 UT.MN i 8 UT.MN - objCtych bezwzglCdnym zakazem 
zabudowy. Tereny te przeznacza siC na cele sportowo-
rekreacyjne z zieleni> urz>dzon> towarzysz>c> 
urz>dzeniom plac i dostCpnoWci do k>pieliska oraz 
pomostów nawodnych do cumowania pływaj>cego 
sprzCtu turystycznego. 

8 UT.MN CzCWć terenów działek budowlanych przeznaczonych do 
realizacji obiektów o funkcji usług turystycznych w 
powi>zaniu z mieszkalnictwem ich właWcicieli. Realizacja 
zabudowy ograniczona tylko do przestrzeni 
uwidocznionej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy minimum 65 m od strony jeziora Golubskiego, 
stosownie do ustaleM w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały. Inne 
uwarunkowania realizacyjne według ustaleM w § 5 
 ust. 2.Pozostałe powierzchnie działek połocone poza 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy w kierunku jeziora - 
według ustaleM dla kwartału funkcjonalnego oznaczonego 
jako 9 US.ZU 

10 WS Teren istniej>cego rowu melioracyjnego poł>czonego z 
zagospodarowanym stawem rybnym do wykorzystania 
na cele usług rekreacyjnych 

11 KD Teren istniej>cej nieurz>dzonej drogi gminnej o 
szerokoWci 6,0m. Pozostaje bez zmian. 

12 KDW Teren istniej>cej wewnCtrznej drogi dojazdowej jako 
pieszo-jezdnej o szerokoWciach w liniach 
rozgraniczaj>cych 5,0 m składaj>cej siC z dwu działek o 
numerach ewidencyjnychŚ 31/29 i 31/37 zakoMczonych 
placykami nawrotowymi o wymiarach 12,5 x 12,5 m 
kacda - wynikaj>cej z wczeWniej dokonanych podziałów 
geodezyjnych gruntu. Kacdy z właWcicieli przyległych do 
tej drogi działek zabezpieczy miejsce lub miejsca 
postojowe w obrCbie własnych działek, przez cofniCcie 
fragmentów ewentualnych ogrodzeM albo na terenie 
działek poza nimi. 

13 R 
14 R 
15 R 
16 R 

Tereny ucytków rolnych z wykluczeniem wykorzystania 
ich na cele nierolnicze. 

17 
US.ZN.ZU18 
US.ZN.ZU19 
US.ZN.ZU20 
US.ZN.ZU 

CzCWci terenów działek dla których sposób ucytkowania 
okreWlono w kwartałach funkcjonalnychŚ 2 MN/ML,  
3 MN/ML, 4 MN/ML i 5 MN/ML - wykluczone z 
jakiejkolwiek zabudowy. Dopuszczalne wykorzystanie na 
cele sportowo-rekreacyjne na bazie istniej>cej zieleni 
naturalnej lub zieleni urz>dzonej zwi>zane z 
dostCpnoWci> do linii brzegowej jeziora żolubskiego. 

21 EE Miejsce lokalizacji słupowej stacji transformatorowej 
projektowanej do budowy przez Rejon Energetyczny w 
źłku na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w 
źłku wymienionej wycej w poz. 1 MN/ML. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej. 
 

§ 7. 1. DostCpnoWć komunikacyjna do terenów 
zagospodarowania w granicach objCtych planem 
bezpoWrednio z istniej>cej drogi gminnej oznaczonej na 
rysunku planu jako KD, (połoconej poza granicami 

objCtymi planem) lub poprzez istniej>c> wewnCtrzn> 
drogC dojazdow> oznaczon> jako 12 KDW. 

 
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do 

wewnCtrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 12 KDW - 
minimum 5,0 m. 

 
3. Miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych 

właWciciele działek zabezpiecz> we własnym zakresie w 
obszarze swoich nieruchomoWci, w tym takce dla 
korzystaj>cych z usług turystyczno-wypoczynkowych, 
licz>c minimum 2 stanowiska dla kacdego lokalu 
usługowego. 

 
4. NawierzchniC wewnCtrznej drogi dojazdowej 

oznaczonej jako 12 KDW wykonać jako cwirow> na 
ustabilizowanym podłocu. 

 
5. Dla zabudowy sytuowanej na działkach dostCpnych 

bezpoWrednio z drogi gminnej przez wieW ustala siC 
obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 6,0 m od jej linii 
rozgraniczaj>cej. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

 
§ 8. 1. Zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu 

komunalnego biegn>cego wzdłuc drogi gminnej żołubie - 
Szczudły 

 
2. Odprowadzenie Wcieków bytowych docelowo do 

planowanej w przyszłoWci sieci kanalizacji sanitarnej z 
odprowadzeniem Wcieków do zdalaczynnej oczyszczalni. 
Tymczasowo dopuszcza siC gromadzenie Wcieków 
bytowych w szczelnych, ekologicznych zbiornikach 
podziemnych z okresowym wywoceniem nieczystoWci do 
zlewni wskazanej przez Urz>d Gminy w Kalinowie. 
Dopuszcza siC budowC przydomowych oczyszczalni 
Wcieków zamiast szczelnych zbiorników na działkach, 
których powierzchnia pozwala na ich usytuowanie i 
rozs>czkowanie oczyszczonych Wcieków nie przekroczy 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony jeziora. Po 
wybudowaniu gminnej kanalizacji sanitarnej podł>czenie 
do niej wszystkich nieruchomoWci bCdzie obowi>zkowe. 

 
3. Zasilanie w energiC elektryczn> kablami 

doziemnymi z istniej>cej i projektowanej sieci niskiego 
napiCcia, w tym poprzez projektowan> słupowa stacjC 
transformatorow> oznaczon> w planie jako 21 EE - na 
warunkach okreWlanych indywidualnie dla poszczególnych 
odbiorców energii elektrycznej przez rejon Energetyczny 
w źłku. W przypadku budowy innej podziemnej sieci 
infrastruktury technicznej i ewentualnych kolizji z istniej>c> 
sieci> elektroenergetyczn> - buduj>cy tC sieć poniesie 
koszty zwi>zane z koniecznoWci> przebudowy, o ile taka 
zaistnieje. 

 
4. W obszarze objCtym planem nie wystCpuj> sieci 

telekomunikacyjne. Ewentualne podł>czenie do 
stacjonarnej sieci telefonicznej na zasadach okreWlonych 
przez właWciwy terenowo oddział Telekomunikacji Polskiej 
S.A. lub innego operatora sieci telekomunikacyjnej o ile 
taki zaistnieje w obszarze objCtym planem. 

 
5. W trakcie realizacji niniejszego planu dopuszcza siC 

lokalizacjC innych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej nie ujCtych w niniejszym planie - w tym takce 
urz>dzeM telefonii komórkowej bez obowi>zku 
dokonywania w nim zmian. 
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Rozdział 6 
Ustalenia w zakresie ochrony Wrodowiska 
przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa 

 
§ 9. 1. Cały teren objCty planem połocony jest w 

obszarze chronionego krajobrazu Doliny Legi, wobec 
czego podlega rygorom i uwarunkowaniom ustalonym w 
Rozporz>dzeniu Nr 156 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w tej sprawie  
(Dz. Urz. woj. warmiMsko-mazurskiego Nr 198, poz. 3106): 
 
  1) zakazuje siC realizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 
Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 
poz. 1397); 

 
  2) likwidowania i niszczenia zadrzewieM Wródpolnych, 

przydrocnych i nadwodnych; 
 
  3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj>cych 

rzeabC terenu. 
 

2. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy w 
stosunku do linii brzegowej jeziora Golubskiego, 
uwidocznione na rysunku planu jako zgodne z § 4 ust. 5 
pkt 1 cytowanego wycej w ust. 1 rozporz>dzenia Nr 156 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
3. W obszarze objCtym niniejszym planem ponadto 

zakazuje siCŚ 
 
  1) wykorzystywania cucla paleniskowego do utwardzania 

nawierzchni komunikacyjnych, kołowych i pieszych; 
 
  2) składowania odpadów stałych w miejscach na ten cel 

nieprzystosowanych; 
 
  3) przekraczania norm hałasu dopuszczalnych dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
stosownie do przepisów ustawy Prawo Ochrony 
Vrodowiska i przepisów wykonawczych do niej. 

 
4. Nakazuje siCŚ 

 
  1) do ogrzewania budynków stosować nalecy wył>cznie 

paliwa i systemy ekologiczne nie powoduj>ce 
zanieczyszczania atmosfery; 

 
  2) objCcie obszaru wsi w granicach okreWlonych w planie 

zorganizowanym systemem gromadzenia, segregacji i 
unieszkodliwiania odpadów stałych. 

 
5. Dopuszcza siC wprowadzanie do gruntu poprzez 

tereny biologicznie czynne Wcieków pochodz>cych z opadów 
atmosferycznych. Do czasu wybudowania kanalizacji 
deszczowej dopuszcza siC wprowadzanie do gruntu Wcieków 
z nawierzchni utwardzonych dróg i placów pod warunkiem 
ich podczyszczenia zgodnie z przepisami prawa. 

 
6. Wobec ruchomej granicy lustra wody w jeziorze 

Golubskim nieprzekraczalna liniC zabudowy okreWlon> w 
planie nalecy liczyć od wykształconej jego linii brzegowej. 

 
7. W obszarze objCtym planem wystCpuj> grunty rolne 

klasy III podlegaj>ce ochronie. Stosownie do art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leWnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995 r. z póan. zm.) 
przeznacza siC na cele nierolnicze ogółem 0,4767 ha 

ucytków rolnych klasy III w tym: R III - 0,3112 ha;  
Ps III - 0,1655 ha, stanowi>ce czCWć nastCpuj>cych 
działekŚ  
Nr 31/9 - Ps III - 0,0501 ha;  
Nr 31/10 - Ps III - 0,1105 ha;  
Nr 31/13 - R III - 0,0540 ha;  
Nr 31/14 - R III - 0,0067 ha;  
Nr 31/15 - R III - 0,0756 ha;  
Nr 31/16 - R III - 0,0362 ha;  
Nr 31/18 - R III - 0,1387 ha.  

 
Uwaga:  
CzCWć gruntu klasy Ps III na działce Nr 31/9 

przylegaj>cej do kompleksu ucytków rolnych klasy III na 
s>siedniej działce Nr 31/5 pozostaje w ucytkowaniu 
rolniczym i nie moce być ucytkowana na cele nierolnicze. 

 
8. Do czasu zagospodarowania terenów w sposób 

okreWlony w planie, wszystkie grunty pozostaj> w 
dotychczasowym rolniczym ucytkowaniu. 

 
9. Humus z wierzchnich warstw gruntów III i IV klasy 

przeznaczonych do zabudowy nalecy zwałować i 
przeznaczać na ucyanienie gleby projektowanych terenów 
zieleni urz>dzonej. 

 
10. Akceptuje siC dokonany wczeWniej podział 

geodezyjny gruntów. 
 
11. W obszarze objCtym planem nie przewiduje siC 

scalania gruntów, dopuszcza siC natomiast ł>czenie 
przyległych do siebie działek dla uzyskania wiCkszej 
powierzchni nieruchomoWci. 

 
12. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 

Wrodowiska kulturowego podlegaj>ce ochronie prawnej. W 
przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na 
znaleziska mog>ce Wwiadczyć o ich charakterze 
kulturowym nalecy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Wojewódzki Urz>d Ochrony Zabytków w Olsztynie - 
Delegatura w źłku, 19-300 źłk, ul. Mickiewicza 13. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz 

kształtowania i ochrony krajobrazu 
 

§ 10. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego i właWciwe 
kształtowanie zabudowy w symbiozie z otaczaj>cym 
krajobrazem przyrodniczym powinno być jednym z 
priorytetów w realizacji planu. 

 
2. Przestrzegać nalecy WciWle zasad kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustalonych 
planem. 
 
  1) Na projektowanych budynkach nalecy stosować 

urozmaicone formy kształtowania dachów, 
wzbogacaj>cych ich wyraz architektoniczny. 

 
  2) Zakazuje siC stosowania dachów płaskich. 
 

3. Zakazuje siC wykonywania wysokich parterów w 
budynkach mieszkalnych i rekreacji indywidualnej, ponad 
ustalone w § 5 ust. 2 pkt 9. 

 
4. Zakazuje siC ustawiania barakowozów z 

przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej. 
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5. W obszarze poszczególnych działek budowlanych 
co najmniej 20 % powierzchni nalecy zadrzewić, w tym po 
kilka wysokich drzew, o szeroko rozwiniCtych koronach. 

 
6. Wzdłuc wszystkich ulic (dróg) w czCWci działek do 

nich przylegaj>cych zaleca siC zasadzić drzewa o niskich, 
nie rozwijaj>cych siC szeroko koronach. 

 
7. W obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny 

górnicze, tereny osuwiskowe ani zalewowe. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia w zakresie parametrów i wskaaników 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 

§ 11. 1. Minimaln> powierzchniC działki budowlanej w 
obszarze dopuszczalnej zabudowy przyjmuje siC w 
wielkoWci 550 m

2
 (działka nr 31/16 w kwartale 

funkcjonalnym 4 MN/ML). 
 
2. Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki zabudowy jako 

stosunek powierzchni zabudowanych na działce do jej 
ogólnej powierzchni: 
 
  1) dla działek o powierzchni do 600 m

2
 w granicach 

dopuszczalnej zabudowy do 14 % (działka nr 31/16 w 
kwartale 4 MN/ML); 

 
  2) dla działek o powierzchni do 1300 m

2
 - do 18 %; 

 
  3) dla działek o powierzchni do 2500 m

2
 - do 16 %; 

 
  4) dla działek o powierzchni 2500 m

2
 - do 15 %. 

 
3. SzerokoWci elewacji frontowej ustala siC 

nastCpuj>coŚ 
 
  1) dla działek o funkcji mieszkaniowej i rekreacji 

indywidualnej przy długoWci ich frontu do 25 m ustala 
siC na 17-18 m; 

 
  2) dla działek o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz rekreacji indywidualnej przy długoWci ich frontu 
minimum 30 m - ustala siC na max. 22-24 m. 

 
4. Całkowita wysokoWć budynków (od poziomu terenu 

do kalenicy) ustala siC nastCpuj>coŚ 
 
  1) dla funkcji mieszkalnej oraz rekreacji indywidualnej - 

max. 10,20 m (w tym do okapu dachowego 4,10 m); 
 
  2) dla funkcji mieszkalno-usługowej max. 10,50 m (w tym 

do okapu dachowego 4,30 m). 
  
Uwaga. W przypadku poddasza ze Wciank> kolankow> 
wysokoWć od poziomu terenu do okapu zwiCkszyć mocna 
odpowiednio. 

 
5. Ustala siC wskaaniki procentowe powierzchni 

terenów biologicznie czynnych działek jako stosunek 
czCWci terenu działek trwale zagospodarowanych zieleni> 
lub wodami do całego areału działki. 
 
  1) dla działek w konturach funkcjonalnych 1 MN/ML - 

minimum 70 %; 
 
  2) dla pozostałych działek, których czCWci połocone s> w 

granicach terenów zielonych strefy ochronnej jeziora 
minimum 70 - 90 % w zalecnoWci od ich wielkoWci. 

 
Rozdział 9 

Ustalenia w zakresie zasad podziału i scalania 
nieruchomoWci objCtych planem 

 
§ 12. 1. Akceptuje siC dokonany wczeWniej podział 

geodezyjny gruntów w obszarze objCtym planem z 
zastrzeceniem, ce grunt o numerze 31/14 nie moce 
stanowić samodzielnej działki budowlanej ze wzglCdu na 
ograniczon> jego szerokoWć, moce być natomiast 
wł>czony do działki nr 31/13. 

 
2. Dopuszcza siC ewentualne ł>czenie przyległych do 

siebie działek w wiCksze. 
 
3. Do czasu zagospodarowania terenów wg ustaleM 

niniejszego planu grunty pozostan> w dotychczasowym 
ucytkowaniu rolniczym. 
 

Rozdział 10 
Pozostałe ustalenia 

 
§ 13. W obszarze objCtym planem nie ustala siC 

terenów publicznych. 
 
§ 14. StawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 

naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w 
przypadku zbycia nieruchomoWci ustala siC w wysokoWci 
30 %. 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Kalinowo. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie 

internetowej Gminy Kalinowo. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy  
Mieczysław żłCbocki 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr IX/56/11 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 23 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/56/11 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 23 wrzeWnia 2011 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie żołubie, Gmina Kalinowo, jest zgodny z 

ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, uchwalonego 
uchwał> Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 roku z póan. zm. 

 
2. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoconego w obrCbie żołubie, Gmina Kalinowo, (tj. od dnia 22.07.2011 r. do dnia 16.08.2011 r.) oraz w terminie do dnia 
31.08.2011 r., nie wniesiono uwag do ustaleM przyjCtych w ww. projekcie planu. 

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie żołubie, Gmina Kalinowo, nie zawiera 

zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych Gminy Kalinowo, st>d 
tec nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

 
 

2542 

UCHWAŁA Nr IX/46/2011 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 27 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i 
produkcyjnej połoconych po zachodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina Stawiguda 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
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) Rada Gminy w Stawigudzie, 
po stwierdzeniu zgodnoWci ustaleM planu ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stawiguda uchwala co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy usługowej i 
produkcyjnej połoconych po zachodniej stronie drogi 
krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina Stawiguda 
zwany dalej planem. 

 
2. Plan stanowi zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazw>Ś „Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda, w obrCbie Tomaszkowo, w zakresie 
przeznaczenia terenu pod funkcje rynku hurtowego i 
obiektów towarzysz>cych” zatwierdzonego Uchwał>  
Nr XXXI/375/98 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia  
18 czerwca 1998 r. 

 
§ 2. Zakres i granice planu zostały okreWlone w 

Uchwale Nr VIII/47/07 z dnia 06 wrzeWnia 2007 r. Rady 

Gminy w Stawigudzie w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia „zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w 
obrCbie Tomaszkowo i do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci 
obrCbu Tomaszkowo” oraz w Uchwale Nr XIII/96/08 z dnia 
29 kwietnia 2008 r. Rady Gminy w Stawigudzie w sprawie 
zmiany zał>cznika graficznego do Uchwały Nr VIII/47/07 
Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06 wrzeWnia 2007 r. w 
sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia „zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda, w obrCbie Tomaszkowo i do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czCWci obrCbu Tomaszkowo”. 

 
§ 3. Uchwalony plan składa siCŚ 
 
1. Z tekstu stanowi>cego treWć niniejszej uchwałyś 
 
2. Z rysunków planu w skali 1:1000 stanowi>cych 

zał>czniki nr 1a, 1b, 1c do niniejszej uchwały, 
zatytułowanychŚ „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy usługowej i 
produkcyjnej połoconych po zachodniej stronie drogi 
krajowej nr 51 w obrCbie Tomaszkowo gmina Stawiguda - 
jednostki odpowiednio: A, B, C”ś 

 
3. Z rozstrzygniCcia w sprawie zgodnoWci planu z 

ustaleniami studium, rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygniCcia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi>cych zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. W celu jednoznacznego opisania ustaleM dla 
poszczególnych terenów o rócnych lokalizacjach 
wprowadzono podział na jednostki planistyczne, którym 
odpowiadaj> zał>czniki graficzne: 


