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UCHWAŁA Nr XII/70/11 

Rady Gminy KurzCtnik 

z dnia 13 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

 nad jeziorem SkarliMskim we wsi Wawrowice - teren nr 1, gmina KurzCtnik. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  
Nr 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 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 z 2011 r. Nr 32  
poz. 159) Rada Gminy w KurzCtniku uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy KurzCtnik i zapoznaniu siC z 
prognoz> oddziaływania na Wrodowisko oraz prognoz> 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala siC 
zmianC miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu nad jeziorem SkarliMskim we wsi 
Wawrowice - teren nr 1, gmina KurzCtnik, zwan> dalej 
planem. 

 
2. Plan obejmuje teren w  granicach zgodnych z 

Uchwał> Nr VI/20/11 Rady Gminy w KurzCtniku z dnia            
14 lutego 2011 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu. 
 

3. Plan składa siC z  nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik nr 2 do uchwałyś 
 
  4) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
 

§ 2. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ML; 
 
  2) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem U+MN 

 
  3) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN; 
 
  4) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDD 
 
  5) teren drogi wewnCtrznej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDW; 
 
  6) tereny ci>gu pieszego, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KX; 
 
  7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - 

§ 5 uchwałyś 
 
  8) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - § 6 uchwałyś 
 
  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwałyś 
 
10) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - § 8 uchwałyś 
 
11) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnych - § 9 uchwałyś 

 
12) zasady i warunki podziału nieruchomoWci - § 10 

uchwałyś 
 
13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej - § 11 uchwałyś 
 
14) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania - 

§ 12 uchwałyś 
 
15) przeznaczenie terenów, parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu - § 13 uchwałyś 

 
16) okreWlenie stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 14 
uchwałyś 

 
17) okreWlenie inwestycji celu publicznego - § 15 uchwałyś 
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18) okreWlenie inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy - § 16 uchwały. 

 
§ 3. 1. Ustala siC nastCpuj>cy zakres oznaczeM 

graficznych na rysunku planu jako WciWle obowi>zuj>cy i 
okreWlonyŚ 
 
  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
 
  4) granica terenu objCtego planem. 
 

2. Linie wewnCtrznego podziału, wskazuj> mocliwoWć 
oraz zasadC podziału i obowi>zuj> w zakresie ilustracji 
cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w 
Rozdziale III uchwały. 
 

3. Oznaczenia terenów o złoconych i 
skomplikowanych warunkach gruntowych oraz terenów 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych podano 
informacyjnie. 
 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Gminy w KurzCtniku o ile z treWci przepisu nie 
wynika inaczej; 

 
  2) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalecy 

przyj>ć definicje zawarte w przepisach odrCbnych w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 
  3) maksymalnej i minimalnej intensywnoWci zabudowy - 

nalecy przez to rozumieć wskaanik powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej; 

 
  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC okreWlaj>c> teren, na którym mocna 
sytuować budynki, bez koniecznoWci zabudowy całego 
terenu; nieprzekraczaln> liniC zabudowy nalecy 
rozumieć nastCpuj>coŚ obrys budynku nie moce 
przekroczyć tej linii; okapy, gzymsy mog> tC granicC 
przekroczyć nie wiCcej nic 0,8 m; balkony, galerie, 
tarasy, schody zewnCtrzne, pochylnie i rampy mog> tC 
granicC przekroczyć nie wiCcej nic 2,00 m; 

 
  5) prostych, złoconych b>da skomplikowanych warunkach 

gruntowych - nalecy przez to rozumieć definicje zawarte 
w przepisach odrCbnych, dotycz>cych ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych; 

 
  6) terenie elementarnym - nalecy przez to rozumieć teren 

wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony jednym 
symbolem; 

 
  7) reklamie - nalecy przez to rozumieć grafikC 

umieszczon> na materialnym podłocu lub formC 
przestrzenn> nios>c> wizualny przekaz informacyjno-
reklamowy o produkcie, obiekcie lub usłudześ 

 

  8) szyldzie - nalecy przez to rozumieć jednostronny, 
płaski znak zawieraj>cy wył>cznie logo i nazwC firmy, 
informacje o rodzaju prowadzonej działalnoWci i dane 
adresowe; 

 
  9) znaku informacyjnym - nalecy przez to rozumieć obiekt 

komunikacji wizualnej o funkcji informuj>cej lub 
ostrzegawczej. 

 
Rozdział 2 

Przepisy dotycz>ce całego obszaru objCtego planem 
 

§ 5. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) od strony dróg publicznych i wewnCtrznych stosować 

ogrodzenia nie wycsze nic 1,50 m; nalecy je wykonać 
z materiałów tradycyjnych takich jak kamieM, drewno, 
cegła, metal itp.; zabrania siC stosowania ogrodzeM 
betonowych i murowanych pełnych oraz 
prefabrykowanych celbetowychś 

 
  2) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 

ponadto okreWlone poprzez ustalenie parametrów i 
wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
  1) obszar opracowania nie jest objCty prawnymi 

terytorialnymi formami ochrony przyrody. 
 
  2) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku nalecy 

przyj>ć nastCpuj>coŚ 
a) dla terenów przeznaczonych pod zabudowC 

rekreacji indywidualnej oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ML, jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) dla terenu przeznaczonego pod zabudowC usługow> 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U+MN, 
jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługoweś 

c) dla terenu przeznaczonego pod zieleM urz>dzon>, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN - jak 
dla terenu przeznaczonego na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, stosownie do przepisów o 
ochronie Wrodowiska. 

 
  3) Ustala siC nastCpuj>ce zakazy: 

a) zakaz stosowania cucla piecowego do utwardzania 
dróg i placówś 

b) zakaz stosowania w indywidualnych systemach 
grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych 
systemów grzewczych, wpływaj>cych znacz>co 
negatywnie na jakoWć powietrza, stosownie do 
przepisów odrCbnych. 

 
  4) Ustala siC nastCpuj>ce nakazy: 

a) gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami okreWlonymi w 
gminnym planie gospodarki odpadami; nie 
dopuszcza siC utylizacji i składowania odpadów na 
terenie działki własnejś 

b) istniej>ca i projektowana zabudowa musi być 
podł>czona do sieci kanalizacji sanitarnej po jej 
zrealizowaniu. 
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§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W obrCbie obszaru objCtego planem nie wystCpuj> obiekty 
podlegaj>ce ochronie konserwatorskiej lub wymagaj>ce 
objCcia ochron>. 

 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) na obszarze objCtym planem przestrzeM publiczn> 

stanowi droga gminna; 
 
  2) na całym obszarze objCtym planem ustala siC zakaz 

lokalizowania reklam za wyj>tkiem noWników 
reklamuj>cych finansowanie inwestycji ze Wrodków 
Unii Europejskiej; 

 
  3) zezwala siC na zastosowanie znaków informacyjnych i 

szyldów na nastCpuj>cych zasadach: 
a) powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do  

1,50 m
2
 wł>cznie, przy czym powierzchni 

dwustronnych nie sumuje siC, traktuj>c je jak znaki 
dwustronne, 

b) znaki i szyldy wolnostoj>ceŚ wysokoWć od poziomu 
terenu - do 3,0 m, ł>cznie z płaszczyzn> 
ekspozycyjn>. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnych. 
 
  1) Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

udokumentowane geologicznie złoca kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz 
tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi. 

 
  2) CzCWć terenu objCtego planem s> to tereny zagrocone 

osuwaniem siC mas ziemnych, oznaczone na rysunku 
planu; zasady zagospodarowania tej czCWci terenu 
zawarte s> w rozdz. II uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

 
§ 10. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

 
  1) nowe, samodzielne działki budowlane mog> stanowić 

tylko te czCWci terenu, których wielkoWć, cechy 
geometryczne, dostCp do drogi publicznej i 
wyposacenie w urz>dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj> wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikaj>cych z niniejszego planu i przepisów 
odrCbnychś 

 
  2) ustala siC nastCpuj>ce parametry działek budowlanych: 

- minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - 1000 m

2
, 

- minimalna powierzchnia działki zabudowy rekreacji 
indywidualnej na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3ML, 4ML - 700 m

2
, 

- minimalna powierzchnia działki zabudowy rekreacji 
indywidualnej na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 5ML - 900 m

2
, 

- minimalna powierzchnia działki zabudowy rekreacji 
indywidualnej na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 6ML - 800 m

2
, 

- minimalna szerokoWć frontu działki - 20,00 m; 
ustalenie to nie dotyczy działki usytuowanej na 
zakoMczeniu siCgacza na terenie 5ML, 

- teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2ZN moce być podzielony w sposób pozwalaj>cy na 
funkcjonalne powi>zanie z s>siedni> działk> 

zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 
 
  1) W rozwi>zaniach komunikacji ustala siC jako 

obowi>zuj>ceŚ 
a) powi>zanie z  układem nadrzCdnym, z  drog> 

powiatow> poprzez istniej>c> drogC gminn>ś 
b) obsługa komunikacyjna działek z drogi gminnej i 

wewnCtrznejś 
c) nawierzchnie dróg i ci>gu pieszego wykonać jako 

przepuszczaln>ś 
d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie 

działki przeznaczonej pod inwestycjCś dla funkcji 
usługowych, nalecy zapewnić minimum 2 miejsca 
parkingowe na 100 m

2
 powierzchni ucytkowej dla 

funkcji mieszkaniowych i rekreacji indywidualnej 
- 2 miejsca parkingowe na 1 dom przy czym 
miejsce w garacu i na podjeadzie uznaje siC jako 
miejsce postojowe. 

e)  klasyfikacja i parametry drógŚ 
 
Symbol na 

rysunku 
planu 

Klasyfikacja 
funkcjonalna 

Klasyfikacja 
techniczna 

min. szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 

7KDD droga gminna dojazdowa 
4,50 m w granicach terenu 
objCtego planem ł>cznie z 

terenem s>siednim 10,00 m 

8KDW 
droga 

wewnCtrzna 
- 10,00 m 

9KX ci>g pieszy - 2,00 m 

 
  2) W rozwi>zaniach infrastruktury technicznej ustala siC 

jako obowi>zuj>ceŚ 
a) odprowadzanie Wcieków do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej; na okres czasowy dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków do indywidualnych, 
produkowanych fabrycznie, atestowanych 
zbiorników bezodpływowychś 

b) zaopatrzenie w  wodC z  gminnej sieci 
wodoci>gowejś 

c) zaopatrzenie w ciepło ze aródeł indywidualnych, 
zgodnie z § 6 pkt 3 lit. b; 

d) wody deszczowe zagospodarować na terenie 
działki własnejś 

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
aródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 
rozprowadzenie energii elektrycznej liniami nn 
kablowymi prowadzonymi w pasach drogowych do 
projektowanych budynków przez szafki kablowo - 
pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działekś 
przył>czanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej 
odbywać siC bCdzie zgodnie z zasadami Prawa 
energetycznego; 

f) linie telekomunikacyjne nalecy realizować jako 
podziemne z rozprowadzeniem na terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne; 

g) sieci uzbrojenia technicznego nalecy prowadzić w 
liniach rozgraniczaj>cych ci>gów komunikacyjnych; 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC oraz zieleM 
urz>dzon>, jeceli bCdzie to wynikać ze wzglCdów 
technicznych; 

h) w przypadku kolizji istniej>cych sieci z planowanym 
zainwestowaniem, nalecy je przebudować zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami na 
warunkach i w uzgodnieniu z dysponentem sieci; 
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i) inwestycje celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej, w  rozumieniu przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomoWciami, mocna 
lokalizować na całym terenie objCtym planem, 
jeceli taka inwestycja zgodna jest z przepisami 
odrCbnymiś 

j) nalecy uzyskać warunki techniczne od dysponentów 
sieci na etapie projektu budowlanego. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania - do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren 
nalecy ucytkować wył>cznie w sposób dotychczasowy. 
 

Rozdział 3 
Przepisy dotycz>ce poszczególnych terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi 

 
§ 13. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów, 

parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
 
Symbol terenu 
elementarnego/  
 przeznaczenie 

Ustalenia 

1U+MN  
 zabudowa 
usługowa z 
dopuszczeniem 
zabudowy 
mieszkaniowej 

1. W ramach ustalonego przeznaczenia mocna 
lokalizować usługi nieuci>cliwe z zakresu 
obsługi turystyki, handlu, gastronomii.  
2. Na jednej działce zabudowC mieszkaniow>, 
usługow> oraz obiekty gospodarcze i garacowe 
mocna lokalizować w maksymalnie dwóch 
odrCbnych bryłach jako maksymalnie dwa 
odrCbne budynki wolnostoj>ce. 
3. Dopuszcza siC ł>czenie działek i realizacjC 
jednego obiektu na dwóch poł>czonych 
działkach. W takim wypadku ustalone zasady 
zagospodarowania terenu nalecy przyj>ć jak dla 
jednej działki budowlanej. 
4. WysokoWć budynków usługowych i 
mieszkaniowych ew. mieszkaniowo-usługowych 
max. dwie kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze ucytkowe, poziom posadowienia 
parteru maksymalnie 0,50 m powycej 
urz>dzonego poziomu terenu; jeceli w obrCbie 
rzutu budynku wystCpuj> rócnice wysokoWci 
poziomu terenu, nalecy przyj>ć poziom 
posadowienia parteru maksymalnie 0,50 m od 
strony wycszej i 1,20 m od strony nicszej 
urz>dzonego poziomu terenu. Dachy strome 
dwu lub wielopołacioweś k>t nachylenia połaci 
dachowych 30

0÷ 45
0
; pokrycie dachówk> 

ceramiczn> lub blaszan> ew. blach> fałdow>, 
gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni.  
5. WysokoWć budynków gospodarczych, 
garacowych lub ł>cz>cych wymienione funkcje - 
jedna kondygnacja ucytkowa nadziemna. Dachy 
strome dwu lub wielopołacioweś k>t nachylenia 
połaci dachowych 20

0
 ÷ 45

0
; pokrycie dachówk> 

ceramiczn> lub blaszan> ew. blach> fałdow>, 
gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni. 
6. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 50% powierzchni działki budowlanej. 
7. Minimalna intensywnoWć zabudowy - 8% 
powierzchni działki budowlanej. 
8. Maksymalna intensywnoWć zabudowy - 30% 
powierzchni działki budowlanej. 
9. W elewacjach stosować materiały tradycyjne 
takie jak cegła ceramiczna, kamieM, drewno lub 
materiały imituj>ce cegłC lub kamieM - w kolorze 
naturalnym materiału oraz tynki w jasnych 
kolorach - białym, kremowym, becowym, blado-
zielonym z mocliwoWci> zastosowania 
intensywnych barw jako elementu 
kontrastowego podkreWlaj>cego detal 
architektoniczny.  

10. W czCWci terenu elementarnego wystCpuj> 
złocone warunki gruntowe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. Na etapie 
projektu budowlanego kategoriC geotechniczn> 
oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub 
geologiczno-geotechnicznej) nalecy ustalać 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.  
11. CzCWć terenu elementarnego, oznaczon> 
jako teren o skomplikowanych warunkach 
gruntowych, stanowi> tereny podmokłe, 
poroWniCte szuwarami. TC czCWć terenu 
elementarnego nalecy pozostawić w stanie 
zbliconym do naturalnego. 

2ZN  
 zieleM 

1. CzCWć terenu elementarnego, oznaczon> 
jako teren o skomplikowanych warunkach 
gruntowych, stanowi> tereny podmokłe, 
poroWniCte szuwarami. TC czCWć terenu 
elementarnego nalecy pozostawić w stanie 
zbliconym do naturalnego.  
2. Ustala siC zakaz wznoszenia obiektów 
budowlanych za wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego i obiektów małej architektury. 
3. Dopuszcza siC wytyczenie Wciecek pieszych. 
 Vciecki piesze musza mieć nawierzchniC 
gruntow> lub cwirow>. Wyklucza siC 
nawierzchnie bitumiczne i betonowe. 

3ML, 4ML  
 zabudowa 
rekreacji 
indywidualnej 

1. Na jednej działce mocna realizować 
wył>cznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej.  
2. Zakaz sytuowania wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych i garacowych. Funkcje 
gospodarcze i garacowe musz> być 
realizowane w jednej bryle z budynkiem 
rekreacji indywidualnej. 
3. Dopuszcza siC ł>czenie działek i realizacjC 
jednego obiektu na dwóch poł>czonych 
działkach. W takim wypadku ustalone zasady 
zagospodarowania terenu nalecy przyj>ć jak dla 
jednej działki budowlanej. 
4. WysokoWć zabudowy max. 2 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze ucytkowe. Poziom 
posadowienia parteru maksymalnie 0,50 m 
powycej urz>dzonego poziomu terenu; jeceli w 
obrCbie rzutu budynku wystCpuj> rócnice 
wysokoWci poziomu terenu, nalecy przyj>ć 
poziom posadowienia parteru maksymalnie 
0,50 m od strony wycszej  
i 1,20 m od strony nicszej urz>dzonego 
poziomu terenu. Dachy strome dwu lub 
wielopołacioweś k>t nachylenia połaci 
dachowych 30

0
 ÷ 45

0
; pokrycie dachówk> 

ceramiczn> lub blaszan> ew. blach> fałdow>, 
gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni.  
5. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 60% powierzchni działki budowlanej. 
6. Minimalna intensywnoWć zabudowy - 8% 
powierzchni działki budowlanej. 
7. Maksymalna intensywnoWć zabudowy - 20% 
powierzchni działki budowlanej. 
8. W elewacjach stosować materiały tradycyjne 
takie jak cegła ceramiczna, kamieM, drewno lub 
materiały imituj>ce cegłC lub kamieM - w kolorze 
naturalnym materiału oraz tynki w jasnych 
kolorach - białym, kremowym, becowym, blado- 
zielonym z mocliwoWci> zastosowania 
intensywnych barw jako elementu 
kontrastowego podkreWlaj>cego detal 
architektoniczny. 
9. W czCWci terenu elementarnego wystCpuj> 
złocone warunki gruntowe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. W przypadku 
lokalizowania budynku w tej czCWci terenu, na 
etapie projektu budowlanego kategoriC 
geotechniczn> oraz rodzaj dokumentacji 
(geotechnicznej lub geologiczno-
geotechnicznej) nalecy ustalać zgodnie z 
przepisami odrCbnymi. 
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5ML  
 zabudowa rekreacji 
indywidualnej 

1. Na jednej działce mocna realizować 
wył>cznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej.  
2. Zakaz sytuowania wolnostoj>cych 
budynków gospodarczych i garacowych. 
Funkcje gospodarcze i garacowe musz> być 
realizowane w jednej bryle z budynkiem 
rekreacji indywidualnej. 
3. Dopuszcza siC ł>czenie działek i realizacjC 
jednego obiektu na dwóch poł>czonych 
działkach. W takim wypadku ustalone zasady 
zagospodarowania terenu nalecy przyj>ć jak 
dla jednej działki budowlanej. 
4. WysokoWć zabudowy max. 2 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze ucytkowe. 
Poziom posadowienia parteru maksymalnie 
0,50 m powycej urz>dzonego poziomu terenu; 
jeceli w obrCbie rzutu budynku wystCpuj> 
rócnice wysokoWci poziomu terenu, nalecy 
przyj>ć poziom posadowienia parteru 
maksymalnie 0,50 m od strony wycszej 
 i 1,20 m od strony nicszej urz>dzonego 
poziomu terenu. Dachy strome dwu lub 
wielopołacioweś k>t nachylenia połaci 
dachowych 30

0
 ÷ 45

0
; pokrycie dachówk> 

ceramiczn> lub blaszan> ew. blach> fałdow>, 
gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni. 
5. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 60% powierzchni działki budowlanej. 
6. Minimalna intensywnoWć zabudowy - 5% 
powierzchni działki budowlanej; dla działek o 
powierzchni 1200 m

2
 i wiCcej - 3%. 

7. Maksymalna intensywnoWć zabudowy - 
20% powierzchni działki budowlanej. 
8. W elewacjach stosować materiały 
tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 
kamieM, drewno lub materiały imituj>ce cegłC 
lub kamieM - w kolorze naturalnym materiału 
oraz tynki w jasnych kolorach - białym, 
kremowym, becowym, blado-zielonym z 
mocliwoWci> zastosowania intensywnych barw 
jako elementu kontrastowego 
podkreWlaj>cego detal architektoniczny. 
9. W czCWci terenu elementarnego wystCpuj> 
złocone warunki gruntowe, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. W przypadku 
lokalizowania budynku w tej czCWci terenu, na 
etapie projektu budowlanego kategoriC 
geotechniczn> oraz rodzaj dokumentacji 
(geotechnicznej lub geologiczno-
geotechnicznej) nalecy ustalać zgodnie z 
przepisami odrCbnymi. 
10. CzCWć terenu, oznaczon> na rysunku 
planu jako tereny zagrocone osuwaniem siC 
mas ziemnych nalecy zagospodarować 
zieleni> silnie ukorzeniaj>c> siC i zapewnić 
swobodny odpływ wody. 

6ML  
 zabudowa rekreacji 
indywidualnej 

1. Na jednej działce mocna realizować 
wył>cznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej.  
2. Zakaz sytuowania wolnostoj>cych 
budynków gospodarczych i garacowych. 
Funkcje gospodarcze i garacowe musz> być 
realizowane w jednej bryle z budynkiem 
rekreacji indywidualnej. 
3. Dopuszcza siC ł>czenie działek i realizacjC 
jednego obiektu na dwóch poł>czonych 
działkach. W takim wypadku ustalone zasady 
zagospodarowania terenu nalecy przyj>ć jak 
dla jednej działki budowlanej. 
4. WysokoWć zabudowy max. 2 kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze ucytkowe. 
Poziom posadowienia parteru maksymalnie 
0,50 m powycej urz>dzonego poziomu terenu; 
jeceli w obrCbie rzutu budynku wystCpuj> 
rócnice wysokoWci poziomu terenu, nalecy 
przyj>ć poziom posadowienia parteru 
maksymalnie 0,50 m od strony wycszej  

i 1,20 m od strony nicszej urz>dzonego 
poziomu terenu. Dachy strome dwu lub 
wielopołacioweś k>t nachylenia połaci 
dachowych 30

0
 ÷ 45

0
; pokrycie dachówk> 

ceramiczn> lub blaszan> ew. blach> fałdow>, 
gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni. 
5. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 60% powierzchni działki budowlanej. 
6. Minimalna intensywnoWć zabudowy - 6% 
powierzchni działki budowlanej. 
7. Maksymalna intensywnoWć zabudowy - 
20% powierzchni działki budowlanej. 
8. W elewacjach stosować materiały 
tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, 
kamieM, drewno lub materiały imituj>ce cegłC 
lub kamieM - w kolorze naturalnym materiału 
oraz tynki w jasnych kolorach - białym, 
kremowym, becowym, blado-zielonym z 
mocliwoWci> zastosowania intensywnych barw 
jako elementu kontrastowego 
podkreWlaj>cego detal architektoniczny. 
9. CzCWć terenu, oznaczon> na rysunku planu 
jako tereny zagrocone osuwaniem siC mas 
ziemnych nalecy zagospodarować zieleni> 
silnie ukorzeniaj>c> siC i zapewnić swobodny 
odpływ wody. 

7KDD  
 droga publiczna 

Klasyfikacja i parametry wg § 11 pkt 1 lit. e. 

8KDW  
 droga wewnCtrzna 

Parametry wg § 11 pkt 1 lit. e. 

9KX  
 ci>g pieszy 

1. Parametry wg § 11 pkt 1 lit. e.  
2. Nalecy stosować nawierzchniC gruntow> 
lub cwirow>. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 
§ 14. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
objCtego planem nie ma zastosowania poniewac teren 
objCty planem stanowi własnoWć gminy. 
 

§ 15. W granicach opracowania planu inwestycjami 
celu publicznego w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
s> drogi publiczne oraz sieć wodoci>gowa i kanalizacji 
sanitarnej. 
 

§ 16. W granicach planu inwestycjami z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cymi do zadaM własnych 
gminy jest urz>dzenie i utrzymanie drogi publicznej, sieć 
wodoci>gowa i kanalizacji sanitarnej. 

 
§ 17. Trac> moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem 
SkarliMskim we wsi Wawrowice - teren nr 1, gmina KurzCtnik 
uchwalonego Uchwał> Nr XXXIII/162/09 Rady Gminy 
KurzCtnik z dnia 15 lipca 2009 r., opublikowanego w 
Dzienniku UrzCdowym Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego Nr 123 z  dnia 01 wrzeWnia 2009 r. poz. 1956, 
odnosz>ce siC do terenu objCtego niniejszym planem. 
 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza siC Wójtowi  
Gminy KurzCtnik. 

 
§ 19. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 15 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady Gminy  

Zbigniew Lewicki 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XII/70/11 
Rady Gminy KurzCtnik 
z dnia 13 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XII/70/11 
Rady Gminy KurzCtnik 
z dnia 13 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu 

 
Do projektu w/w zmiany planu nie wniesiono cadnych uwag. W zwi>zku z tym rozstrzygniCcie, o którym mowa w art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  
nie ma zastosowania. 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XII/70/11 
Rady Gminy KurzCtnik 
z dnia 13 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalec>cych do zadaM własnych gminy 
 

W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) stwierdza siC, ce na terenie objCtym zmian> planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nalec>cych do zadaM własnych gminy nie przewiduje siC. 
 
 

2574 

UCHWAŁA Nr XII/71/11 

Rady Gminy KurzCtnik 

z dnia 13 wrzeWnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego  

pod urz>dzenia sportowe w miejscowoWci Brzozie Lubawskie, gmina KurzCtnik. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 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 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 z 2011 r. Nr 32  
poz. 159) Rada Gminy w KurzCtniku uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy KurzCtnik i zapoznaniu siC z 
prognoz> oddziaływania na Wrodowisko oraz prognoz> 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala siC 
zmianC miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przeznaczonego pod urz>dzenia 

sportowe w miejscowoWci Brzozie Lubawskie, gmina 
KurzCtnik, zwan> dalej planem. 

 
2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z 

Uchwał> Nr VI/21/11 Rady Gminy KurzCtnik z dnia 
14 lutego 2011 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu. 
 

3. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi>cego 

zał>cznik nr 2 do uchwałyś 
 
  4) rozstrzygniCcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

 
  1) teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbolem R; 
 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - 

§ 5 uchwałyś 
 
  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - § 6 uchwałyś 
 


